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Výňatok z Vyhlásenia o zhode 

 

      

 

 

 

 

 

VYHLÁSENIE O ZHODE 

Podľa prílohy IIA smernice Strojné zariadenia 2006/42/ES 

 

Výrobca:  F.lli Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A. 

Via Marchetti, 28 

36071 Arzignano (VI) – Taliansko 

 

VYHLASUJE, 

     

na svoju vlastnú zodpovednosť, že stroj nazvaný priemyselný ventilátor:  
 

 

 
  

 

 

F.lli Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A. 
36071 Arzignano (Vicenza) 
Via Marchetti, 28 
Tel.: +39 0444 471100   
Fax: +39 0444 471105 
http://www.ferrariventilatori.it 
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1 ÚVOD 

 

1.1 Účel 

Návod obsahuje pokyny a upozornenia a predstavuje dokumentáciu, ktorá musí byť bezpodmienečne 
súčasťou výrobku. V opačnom prípade bude tento výrobok zbavený jedného zo svojich základných 
bezpečnostných aspektov 

Návod je potrebné starostlivo uchovávať a je potrebné ho poskytnúť všetkým zainteresovaným osobám. 

Cieľom uvedených upozornení je zaistiť bezpečnosť osôb vystavených zvyškovým rizikám. 

V návode sú uvedené pokyny pre najvhodnejšie postupy v rámci správneho použitia ventilátora, stanovené 
výrobcom. 

 

 

 

 

VÝSTRAHA: 

Bezpečnosť ventilátora je potrebné prispôsobiť aj v závislosti na špecifickom použití, 
pre ktoré je určený. 

To sa mení podľa spôsobu inštalácie samotného ventilátora, v súlade s pokynmi 
uvedenými v odseku 3.1. 

Preto sú informácie uvedené v tomto návode nevyhnutné pre správne použitie výrobku 
bez výskytu nebezpečenstva. 

 

 

V tomto návode sa používa označenie FVI pre názov firmy F.lli Ferrari Ventilatori Industriali 
S.p.A. 

 

Žiadna časť návodu nesmie byť kopírovaná, reprodukovaná ani prenášaná v akejkoľvek podobe a v 
akejkoľvek elektronickej, mechanickej alebo fotografickej forme bez výslovného súhlasu firmy FVI. 

 

 

V každom prípade je vám Technické oddelenie firmy FVI plne k dispozícii ohľadne 
akéhokoľvek vysvetlenia. 

 

 

1.2 Základné bezpečnostné symboly 

Pri informáciách mimoriadneho významu, uvedeným v tomto návode, môžu byť uvedené nasledujúce 
symboly: 

 

 
NEBEZPEČENSTVO: Upozorňuje na situácie, ktoré sú zdrojom nebezpečenstva alebo 
ublíženia na zdraví osôb. 

 

NEBEZPEČENSTVO: Elektrické časti pod napätím. 

 
VÝSTRAHA: Upozorňuje na dôležité pokyny z hľadiska všeobecného záujmu. 
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1.3 Použité bezpečnostné piktogramy 
 

Na ventilátoroch firmy FVI sú použité nasledujúce bezpečnostné piktogramy  

 

 

Zákaz mazania a/alebo nastavovania pohybujúcich sa častí. 

 

Zákaz demontáže ochranných krytov. 

 

Nebezpečenstvo vyplývajúce z pohybujúcich sa častí. 

Piktogram je aplikovaný v blízkosti kontrolných dvierok, nachádzajúcich 
sa na ventilátore. 

Otvorenie kontrolných dvierok je dovolené len po úplnom zastavení 
pohybujúcich sa častí. 

 

Označenie zdvíhacieho bodu. 

Piktogram je umiestnený v blízkosti bodov zadefinovaných firmou FVI, 
ako body určené na dvíhanie a manipuláciu. 

 

Teplé povrchy - s teplotou >60 °C.  

Nebezpečenstvo popálenín. Teplé povrchy - Emisia teplých médií. 

Piktogram je aplikovaný v prípade, keď je ventilátor určený pre 
dopravovanie teplých médií. 

 

 

Označenie všeobecného nebezpečenstva. 

Umiestňuje sa do blízkosti uzáveru pre vypúšťanie kondenzátu (ak je 
súčasťou) kvôli signalizácii možnej prítomnosti nebezpečných látok 
a/alebo vysokej teploty 
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2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

2.1 Definície, základné poznatky, terminológia a súvisiace dokumenty 

 Podľa normy UNI EN ISO 13349 bod 3.1 je ventilátor zadefinovaný ako „stroj s rotačnými lopatkami“, 
ktorý prijíma mechanickú energiu a používa ju prostredníctvom jedného alebo dvoch obežných kolies, 
vybavených lopatkami, kvôli udržiavaniu nepretržitého prúdenia vzduchu alebo iného plynu, ktorý ním 
prechádza, a práca ktorého, odpovedajúca jednotke hmotnosti, obvykle neprekročí hodnotu 25 KJ/kg“. 

 Bod 3.6.1 normy UNI EN ISO 13349 definuje radiálny (alebo odstredivý) ventilátor ako „ventilátor, v 
ktorom sa vzduch stretáva s obežným kolesom axiálne a opúšťa ho v smere kolmom na túto os“.  

 Lopatky môžu mať tieto rôzne tvary: negatívne (lopatka spracováva médium zadnou alebo vypuklou 
časťou), pozitívne (lopatka spracováva médium prednou alebo prehĺbenou časťou), radiálne (rovná, 
lopatka môže spracovávať médium zadnou i prednou časťou, ak nie sú súčasťou zosilnenia na jednej 
alebo na druhej strane lopatky); 

 

K základným veličinám, charakterizujúcim ventilátor, patria nasledovné: 

 Objemový prietok: Objem média, ktoré prejde ventilátorom za určitú dobu; je vyjadrený v sekundách 
(m3/s), v minútach (m3/min) alebo v hodinách (m3/h); 

 Statický tlak: Energia, ktorú poskytuje obežné koleso na prekonanie pôsobenia protichodného priechodu 
média (meria sa v mm vodného stĺpca alebo v Pascaloch=Pa); 

 Dynamický tlak: Energia, ktorá je dodaná médiu v dôsledku rýchlosti otáčania sa obežného kolesa na 
výstupe z tlakového otvoru ventilátora (meria sa v mm vodného stĺpca alebo v Pa); 

 Celkový tlak: Aritmetický súčet statického a dynamického tlaku (meria sa v mm vodného stĺpca alebo v 
Pa); 

 Rýchlosť otáčania: Jedná sa o rýchlosť obežného kolesa v otáčkach za minútu; 

 Účinnosť: Pomer vyjadrený v percentách medzi energiou, ktorú ventilátor dokáže odovzdať médiu, a 
energiou dodanou motorom obežného kolesa; závisí na tvare obežného kolesa a je bezrozmerný; 

 Príkon: Výkon (dodaný motorom), ktorý ventilátor potrebuje pre svoju správnu činnosť; meria sa v kW; 

 Výkon motora uvedený na identifikačnom štítku: Menovitý výkon, ktorý je motor schopný dodať a ktorý 
musí byť vždy väčší, ako je príkon ventilátora; meria sa v kW; 

 Úroveň akustického tlaku: Energia, ktorá sa šíri v trubici vonkajšieho ucha a ktorá spôsobuje vibrácie 
bubienka; inými slovami sa jedná o úroveň hluku ventilátora a hodnotí sa v decibeloch podľa stupnice A 
(stupnica, ktorá umožňuje hodnotiť dopad hluku na ľudské ucho v závislosti od frekvencie samotného 
hluku). 

 Akustický výkon: Ukazovateľ emisie akustickej energie, predstavujúci vlastnú a nemennú charakteristiku 
zdroja. Akustický výkon je vyjadrený vo Wattoch. 

 

S týmto návodom súvisia tiež nižšie uvedené dokumenty: 

 SCHT01 Technický list ventilátora, v ktorom sú uvedené rozmery, hmotnosti, rýchlosti otáčania, druh 
média, akustický tlak a údaje, ktoré sa týkajú pružných spojov a tlmičov. 

 CART01 Štítok náhonu, na ktorom sú uvedené parametre náhonu a ktorý je nainštalovaný na 
ventilátore. 

 Návod na použitie a upozornenia od výrobcu elektromotora (ak je dodaný spolu s ventilátorom). 
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2.2 Konštrukčné zvláštnosti odstredivých ventilátorov 

 

2.2.1 Vyhotovenie, polohy motora a pracovné teploty 

 

 

Vyhotovenie 1 

S pripojením náhonu 
prostredníctvom hnacích 
remeňov. Obežné koleso je 
upevnené tak, že vyčnieva von. 
Nosné prvky sú namontované 
mimo rozvodu vzduchu. 
Maximálna teplota vzduchu 
60°C bez malého chladiaceho 
ventilátora; 300°C s malým 
ventilátorom.  

 

Vyhotovenie 4 

S priamym pripojením náhonu. 
Obežné koleso je upevnené 
priamo na hriadeli motora, ktorý 
je držaný podstavcom. 
Maximálna teplota vzduchu 
60°C bez malého chladiaceho 
ventilátora; 150 °C s malým 
ventilátorom. 

 

 

Vyhotovenie 8 

S pripojením náhonu 
prostredníctvom spojky. Obežné 
koleso je upevnené tak, že 
vyčnieva von. Nosné prvky 
a motor sú namontované na 
podstavci mimo rozvodu 
vzduchu. Maximálna teplota 
vzduchu 60°C bez malého 
chladiaceho ventilátora; 300°C s 
malým ventilátorom. 

 

 

Vyhotovenie 9 

S pripojením náhonu 
prostredníctvom hnacích 
remeňov.  
Je rovnaké ako vyhotovenie 1, 
avšak s motorom uchyteným na 
boku sedla. Maximálna teplota 
vzduchu 60°C bez malého 
chladiaceho ventilátora; 300°C s 
malým ventilátorom. 

 

 

Vyhotovenie 12 

S pripojením náhonu 
prostredníctvom hnacích 
remeňov.  
Je rovnaké ako vyhotovenie 1, s 
ventilátorom a motorom 
namontovaným na základovom 
ráme. Maximálna teplota 
vzduchu 60°C bez malého 
chladiaceho ventilátora; 300°C s 
malým ventilátorom.  

 

Pôdorys s určením polôh 
motorov pre náhon 
prostredníctvom hnacích 
remeňov. 

(polohy X a Y je možné 
dosiahnuť len po špeciálnej 
príprave) 

Z W

XY

 

Obrázok 2-1 Vyhotovenia odstredivých ventilátorov 
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Vyhotovenie 6 

S pripojením náhonu 
prostredníctvom hnacích 
remeňov. Obežné koleso je 
upevnené medzi nosné prvky, 
namontované na nasávacej 
oske, vo vnútri rozvodu 
vzduchu, max. teplota vzduchu 
40°C, s ložiskami s vôľou C3 
max. 60°C.  

 

 

Vyhotovenie 17 

S pripojením náhonu 
prostredníctvom spojky. Obežné 
koleso je upevnené medzi dva 
nosné prvky, namontované na 
nasávacích oskách vo vnútri 
rozvodu vzduchu. Motor držaný 
podstavcom spoločným i pre 
ventilátor. Max. teplota vzduchu 
40°C, s ložiskami s vôľou C3 
max. 60°C. 

 

 

Vyhotovenie 19 

S pripojením náhonu 
prostredníctvom hnacích 
remeňov. Je rovnaké ako 
vyhotovenie 6, avšak s motorom 
namontovaným na podstavci 
držanom skriňou. Max. teplota 
vzduchu 40°C, s ložiskami s 
vôľou C3 max. 60°C. 

 

 

Vyhotovenie 18 

S pripojením náhonu 
prostredníctvom hnacích 
remeňov.  
Je rovnaké ako vyhotovenie 6, s 
ventilátorom a motorom 
namontovaným na základovom 
ráme. Max. teplota vzduchu 
40°C, s ložiskami s vôľou C3 
max. 60°C. 

 

 

 

 

 

Pôdorys s určením polôh 
motorov pre náhon 
prostredníctvom hnacích 
remeňov. 

(polohy X a Y je možné 
dosiahnuť len po špeciálnej 
príprave) 

Z W

XY

 

Obrázok 2-2 Vyhotovenie odstredivých ventilátorov s dvojitým nasávaním 

 

 

2.2.2 Nasmerovania 

 

Odstredivé ventilátory môžu byť vyrobené podľa 16 polôh nasmerovania (8 v smere pohybu hodinových 
ručičiek RD a 8 proti smeru pohybu hodinových ručičiek LG). 

Smer otáčania ventilátora je zadefinovaný pre pozorovateľa stojaceho na strane náhonu. 

Nasmerovania RD, LG 180 a 225 sú možné len na základe príslušných konštrukčných prispôsobení. 

 

 

 

Obrázok 2-3 Nasmerovanie ventilátorov 

OTÁČANIE 
PROTI SMERU 
HODINOVÝCH 

RUČIČIEK LG 

OTÁČANIE V 
SMERE 

HODINOVÝCH 

RUČIČIEK RD 
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2.2.3 Štandardné polohy motorov vo vzťahu k nasmerovaniu 

Firma FVI považuje za štandardné uvedené polohy motorov – viď Obrázok 2-4; z rozmerových dôvodov sú 
výnimkou série DFR-DFS, ktoré pri nasmerovaniach LG90-LG135 montujú motor v polohe W a pri 
nasmerovaní RD90 – RD135, v polohe Z. 

 

 

Obrázok 2-4 Štandardné polohy motorov vo vzťahu k nasmerovaniu 

OTÁČANIE 
PROTI SMERU 
HODINOVÝCH 
RUČIČIEK LG 

OTÁČANIE V 
SMERE 

HODINOVÝCH 
RUČIČIEK RD 
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2.3 Identifikácia ventilátora 

Identifikačný štítok predstavuje jediný identifikačný prvok ventilátora uznaný výrobcom. Musí zostať 
dlhodobo nezmenený a nesmie byť odstránený ani poškodený. Obrázok 2-5 zobrazuje štítok umiestnený na 
ventilátore. 

 

 

Obrázok 2-5 Identifikačný štítok ventilátora, ktorý je predmetom tohto návodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2-6 Príklad spôsobu interpretácie identifikačného štítku ventilátora 

Rok výroby 
ventilátora 

2013 

1310460 

GR. 132    7,50 kW    4 POLI    50 Hz 

FR0901N01AA01 

 FR     901        N1A      RD0           132MA  

Kód zákazníka 
firmy FVI 

(voliteľný údaj) 

Číslo zákazky zákazníka 
firmy FVI (voliteľný údaj) 

 

Referenčné číslo 
zákazníka firmy FVI 

(voliteľný údaj) 

 

Typ a základné údaje 
nainštalovaného 

motora 

Prietok ventilátora 
(voliteľný údaj) 

Celkový tlak 
ventilátora 

(voliteľný údaj) 

 

Výrobné číslo 

Identifikačný kód 
ventilátora 

Séria 
ventilátora 

 

Veľkosť 
ventilátora 

 

Typ 
lopatky/vyhotovenie/zvláštnosti 

 

Veľkosť 
nainštalovaného 

motora 

 

60 

Max. teplota prepravovaného 
média v °C 

 

Návod 

Nasmerovanie 
ventilátora 

 

Hmotnosť 
ventilátora 

Stupeň účinnosti*  

*V zhode s Eur. nariad. č. 327/2011 

Stupeň účinnosti v 
bode optimálnej 

účinnosti*  

Kategória 
merania 

účinnosti*  

Napájanie 
s meničom*  

Účinnosť*  
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2.4 Popis ventilátora 

 

K súčastiam odstredivého ventilátora obvykle patrí (identifikácia častí - viď Obrázok 2-7): 

 obežné koleso (2), ktoré svojim otáčaním dodáva médiu potrebnú energiu; 

 hubica dopravujúca médium k nasávaniu (1); 

 skriňa, v ktorej sa nachádza obežné koleso špirálovitého tvaru (5); 

 oporné sedlo motora (4); 

 malý chladiaci ventilátor medzi obežným kolesom a motorom v prípade, že majú spracovávané 
médiá prevádzkovú teplotu vyššiu ako 60°C (24) 

 ochranné kryty pre zabránenie náhodnému styku so všetkými otáčajúcimi sa časťami (23-25); 

Hnacia sila, ktorá umožňuje otáčanie obežného kolesa, je dodávaná motorom (11), ktorý je obvykle, ale 
nielen, elektrického typu a je pripojený priamo k obežnému kolesu alebo prostredníctvom iných spojovacích 
prvkov, ako je napríklad:  

 náhonu prostredníctvom remeňov a klinových remeňov (7) alebo náhon prostredníctvom pružnej 
spojky kvôli prenosu energie z motora (18-19-20-21-22); 

U týchto vyhotovení (viď tiež 2.2.1 je obvykle súčasťou: 

 ložiskový domec a hnací hriadeľ pre spojenie s náhonom a obežným kolesom (12); 

 spoločným podstavcom pre uloženie ventilátora, motora a náhonu (10-11); 

Ventilátor môže byť dodaný s konštrukčnými riešeniami, ktorých súčasťou môžu byť tiež prvky, ktoré nie sú 
uvedené v popise vyššie a spadajú do špecifických prípadov, a môže byť tiež vybavený doplňujúcim 
príslušenstvom (viď „Katalóg odstredivých ventilátorov“ - str. 359 až 369).  

Ventilátor od firmy FVI je vždy dodaný bez ovládacieho a riadiaceho systému. 

 

 

Obrázok 2-7 Príklad vyhotovenia 12 s vyznačenými časťami ventilátora 
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2.5 Určené použitie a uplatnenie, ktoré je možné na základe skúseností predpokladať, a 
nedovolené použitie 

Určené použitie ventilátora s identifikačným štítkom uvedeným v tomto odseku (Obrázok 2-5), je 
nasledujúce: 

Priemyselný odstredivý ventilátor je stroj, ktorý má za úlohu prepravovať médium, ktorým je vzdušnina, vo 
vnútri vzduchotechnického rozvodu, ku ktorému je ventilátor pripojený prostredníctvom potrubia, a 
technických priestorov určených na tento účel. Prúd média spracovaného strojom vstupuje axiálne do 
ventilátora z nasávacej časti a vychádza kolmo z výtlakovej časti.  

Energia potrebná na premiestňovanie objemov média na vstupe zo sacej hubice dovnútra rozvodu je 
prenášaná prostredníctvom otáčania obežného kolesa vo vnútri skrine. Otáčanie obežného kolesa je 
zabezpečené vo väčšine prípadov energiou dodávanou z elektromotora - viď 2.4 tohto návodu. 

Ventilátor musí byť používaný v rozmedzí prietokov uvedenom v diagramoch výkonnosti. Použitie ventilátora 
s prietokmi menšími, ako je minimálna hodnota uvedená v diagramoch, môže spôsobiť nestabilné chovanie 
fluidodynamického charakteru a vibrácie. 

Odstredivé ventilátory sa používajú v mnohých aplikáciách úzko súvisiacich s rozvojom priemyselných 
procesov. Nižšie je uvedený neúplný zoznam niektorých odborov s príslušnými príkladmi aplikácie:  

 Mlynársky odbor (pneumatická preprava v mlynoch) (séria MEC, VCM,  ART, FQ) 

 Potravinársky odbor (sušenie, pečenie, recirkulácia) 

 Textilný odbor (Klimatizácia a úprava vzduchu, sušenie) 

 Sklársky odbor (kalenie, vzduch zásobujúci horáky, recirkulácia) 

 Hutnícky odbor (vzduch zásobujúci horáky a odsávanie dymu) (séria FA, FC, FE, FG /P; séria FS; 
séria K, KA, KB, KC, KM) 

 Tehlársky odbor (vzduch zásobujúci horáky, recirkulácia a odsávanie dymu) 

 Drevársky odbor (filtrácia, odsávanie prachu) (séria FA, FC, FE, FG /P; séria FS; séria K, KA, KB, 
KC, KM) 

 Tabakový odbor (klimatizácia a filtrácia výrobku, odsávanie dymu) (séria FA, FC, FE, FG /P; séria 
FS; séria K, KA, KB, KC, KM) 

 Papierenský odbor (filtrácia, odsávanie prachu) (séria FA, FC, FE, FG /P; séria FS; séria K, KA, KB, 
KC, KM) 

 Odbor lakovacích zariadení (filtrácia, odsávanie prachu) (séria FA, FC, FE, FG /P; séria FR, FS; 
séria K, KA, KB, KC, KM) 

 Odbor lodnej a železničnej prepravy (klimatizácia, chladenie motorov) 

 Energetický odbor (chladenie turbín, klimatizácia ropných plošín) 

 Ďalšie použitia, ktoré nie sú uvedené v zozname, ale ktoré sú dohovorené s našim úsekom 
inžinierstva, výskumu a vývoja; 

Zostávajú vylúčené niektoré druhy použitia, odlišné od vyššie uvedených, a to hlavne: 

 Činnosť ventilátora s nevzdušnými médiami alebo s médiami s inými parametrami ako sú uvedené v 
technickom liste, ktorý je súčasťou ventilátora, pretože pri ich použití by mohlo dôjsť ku 
konštrukčnému poškodeniu ventilátora s možným ublížením na zdraví osôb a/alebo k škodám na 
majetku; 

 Činnosť ventilátora vo vnútri všetkých druhov rozvodov s tlakom (prítomným alebo tiež čiastočne 
vytváraným ventilátorom) vyšším ako 1.2-krát štandardný atmosférický, pretože v takom prípade by 
mohlo dôjsť ku konštrukčnému poškodeniu ventilátora s možným ublížením na zdraví osôb a/alebo 
ku škodám na majetku; 

 Činnosť ventilátora vo vnútri rozvodov klasifikovaných podľa smernice Atex 94/9/ES, ktoré 
spracovávajú potenciálne výbušné médiá a v ktorých existuje riziko zapálenia/výbuchu s možným 
ublížením na zdraví osôb a/alebo s možnými škodami na majetku. Sú vylúčené ventilátory, ktoré sú 
špecificky vyrobené, klasifikované a označené Atex, a ventilátory kategórie, ktoré sú vhodné pre 
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dané prostredie; súčasťou týchto ventilátorov je zákonom predpísaná dokumentácia pre uvedenú 
oblasť; 

 Činnosť ventilátora vo vnútri chemických rozvodov, kde prepravované médium je vysoko korozívne 
pre materiály použité na výrobu ventilátora, alebo prepravované médium je vysoko jedovaté a  
konštrukčné vyhotovenie skrine a použité utesnenie nie sú vhodné pre danú aplikáciu, pretože by 
mohli spôsobiť konštrukčné poškodenie ventilátora s možným ublížením na zdraví osôb a/alebo 
škodami na majetku;  

 Činnosť ventilátora v rámci rozvodov banského odboru a s podzemnými inštaláciami, pretože by 
mohlo dôjsť k výskytu prídavných rizík, ktoré neboli brané do úvahy pre použitie ventilátora nad 
zemou, a k možnému ublíženiu na zdraví osôb a/alebo ku škodám na majetku; 
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2.6 Životnosť ventilátora 

 

Spoľahlivosť všetkých častí ventilátora je zaručená výrobným procesom certifikovaným ISO 9001 a 
dodržiavaním uvedených intervalov plánovanej údržby - viď odsek 12.3 tohto návodu. 

K častiam, ktoré sú obvykle vystavené opotrebovaniu, patria: 

 

 ložiská vypočítané pre teoretickú životnosť, obvykle 40000 hodín 

 hnacie remene vypočítané pre teoretickú životnosť 25000 hodín 

 

Z bezpečnostných dôvodov je potrebné každé 2-3 roky nahradiť ochranné kryty z drôtu zváraného elektricky. 

 

V prípade, ak sa predpokladá použitie ventilátora konštantnou rýchlosťou v priebehu 2 denných pracovných 
zmien, odpovedajúcich 16 hodinám počas 250 dní/rok, životný cyklus obežného kolesa je rovný 40.000 
hodín. 

Túto medznú hodnotu je potrebné v prípade náročného (stredne alebo značne) pracovného použitia znížiť. 
Vyhodnotenie v tomto zmysle musí byť vykonané s Technickým oddelením firmy FVI. 

V špecifickom prípade činnosti v pracovnom cykle s premenlivou rýchlosťou bude potrebné zhodnotiť 
životnosť ventilátora podľa konkrétnej situácie a vždy po dohode s Technickým oddelením firmy FVI.. 

Obežné koleso, ktoré bolo uskladnené dlhšie ako 10 rokov, musí byť pred svojim použitím podrobené 
kontrolám neporušenosti zo strany firmy FVI, a to i v prípade nulového počtu odpracovaných hodín. 
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3 UPOZORNENIA A ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY  

 

3.1 Spôsob inštalácie: základné údaje 

 

 

 

Ventilátory môžu byť nainštalované štyrmi odlišnými spôsobmi podľa normy UNI EN 
ISO 13349: 

 Typ A: voľné nasávanie a voľný výtlak; 

 Typ B: voľné nasávanie a výtlak pripojený k potrubiu; 

 Typ C: nasávanie pripojené k potrubiu a voľný výtlak; 

 Typ D : nasávanie aj výtlak pripojené k potrubiu. 

 

Firma FVI obvykle nevie a nemôže vedieť, ktorý z vyššie uvedených spôsobov bude užívateľom 
zvolený a zrealizovaný, a preto s výnimkou prípadu, keď je určené zmluvne inak, je ventilátor 
dodávaný pre spôsob inštalácie typu D. Zodpovedný vedúci návrhu zariadenia spolu s finálnym 
užívateľom budú musieť vykonať analýzu rizík, špecificky vztiahnutú na zvolený spôsob inštalácie. 

Podľa spôsobu, ktorým chce zákazník nainštalovať a zaradiť ventilátor do hlavného zariadenia, je potrebné 
pripraviť nasledujúce ochranné kryty, vychádzajúce z danej typológie: 

 Inštalácia typu A: pevné ochranné kryty od firmy FVI nainštalované na strane nasávania a na strane 
výtlaku; 

 Inštalácia typu B: pevný ochranný kryt od firmy FVI nainštalovaný len na strane nasávania; 

 Inštalácia typu C: pevný ochranný kryt od firmy FVI nainštalovaný len na strane výtlaku; 

 Inštalácia typu D: žiadny pevný ochranný kryt nainštalovaný na strane nasávania a na strane výtlaku. 

Užívateľ alebo inštalatér ventilátora musia zabezpečiť, aby bol systém potrubí vybavený ochrannými krytmi, 
ktoré budú v zhode s pripojením pracovných potrubí, podľa nasledujúcich pokynov: 

 Inštalácia typu A: žiadny ochranný kryt (nie sú prítomné potrubia); 

 Inštalácia typu B: pevný ochranný kryt namontovaný na výtlakovom potrubí; 

 Inštalácia typu C: pevný ochranný kryt namontovaný na nasávacom potrubí; 

 Inštalácia typu D: pevný ochranný kryt namontovaný na nasávacom aj na výtlakovom potrubí. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Ak nie je určené inak, ventilátor je dodávaný v stave pre inštaláciu typu "D" podľa UNI EN ISO 
13349 

Z bezpečnostných dôvodov je potrebné vždy skontrolovať spôsob inštalácie. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Ak nie je zmluvne stanovené inak, ventilátor a ochranné kryty  sú vhodné pre inštaláciu ako 
samostatná jednotka a nesmú byť vystavené dynamickým účinkom médií spôsobenými inými 
strojmi, nainštalovanými na tom istom zariadení.  

 

Ohľadne ochranných krytov, ktoré je potrebné aplikovať na potrubie, na základe návrhu musia tieto kryty 
zabraňovať prístupu k častiam ventilátora a k jeho príslušenstvu, ktoré by mohlo spôsobiť ublíženie na 
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zdraví. Ďalej musia mať mohutnú konštrukciu, ktorá dokáže preniesť namáhanie vyvolávané strojom a 
pracovnými podmienkami. 

Firma FVI vyzýva užívateľa a/alebo konštruktéra rozvodu, aby navrhol, realizoval a inštaloval ochranné kryty 
podľa kritérií uvedených v norme UNI EN ISO 12499. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Aj s namontovanými ochrannými krytmi (nezávisle na podmienkach dodania alebo inštalácie) 
môže byť ventilátor nebezpečný pri nasávaní alebo prepravovaní vzduchu. 

Nebezpečenstvo tohto druhu môže byť v závislosti na veľkosti ventilátora aj SMRTEĽNÉ. 

Riziko pritlačenia k mriežke na strane nasávania môže byť vysoké a môže spôsobiť vážne 
ublíženia na zdraví (pritlačenie častí tela, strata vedomia). 

 

 

UPOZORNENIE: 

Odporúča sa použiť pevné kryty, ktoré zabránia prístupu do miestnosti s ventilátorom, ak je v 
činnosti, alebo udržia osoby v potrebnej vzdialenosti od nasávacieho otvoru. 

Ohľadne uvedeného sa odporúča si prečítať normu UNI EN ISO 13349 a UNI EN ISO 12499. 

 

 

VÝSTRAHA: 

Skontrolujte každý mesiac funkčnosť všetkých ochranných krytov a v prípade ich 
opotrebovania, čiastočného alebo úplného poškodenia zabezpečte ich okamžitú výmenu. 

 

Ochranný kryt musí byť upevnený bezpečným spôsobom do predpísanej polohy s použitím zariadení, ktoré 
sa vibráciami neuvoľnia a na uvoľnenie ktorých je potrebné použiť nástroj. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Pri uvedení do prevádzky a potom v stanovených intervaloch plánovanej údržby kontrolujte 
správne dotiahnutie skrutkových spojov; prostredníctvom vibrometra kontrolujte úroveň 
vibrácií ventilátora a nastavte medznú hodnotu aktivácie príslušného alarmu (viď bod 12.3). 

 

V každom prípade je za zaistenie vhodného stupňa ochrany proti riziku náhodného styku s pohybujúcimi sa 
časťami zodpovedný ten, kto vykoná inštaláciu.  

Inštalatér a užívateľ musia pamätať aj na ďalšie druhy rizika, hlavne na tie, ktoré sú spôsobené vniknutím 
cudzích telies a prepravovaním výbušných, horľavých alebo toxických plynov a plynov s vysokou teplotou. 

Ďalej je potrebné vziať do úvahy riziká týkajúce sa úkonov údržby, ktoré budú musieť byť vykonávané v 
podmienkach maximálnej bezpečnosti, prostredníctvom odizolovania ventilátora od motora alebo 
prostredníctvom vhodných zariadení. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Je potrebné zostaviť bezpečnostný postup pre prístup k ventilátoru a mať pritom na pamäti 
pokyny dodané výrobcom, informácie pochádzajúce z analýzy rizika v mieste inštalácie a 
predpisy týkajúce sa bezpečnosti na pracovisku. 
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3.2 Spôsob typu A: Pokyny pre montáž, inštaláciu a pripojenie 

 

V prípade inštalácie typu A je potrebné vzhľadom k tomu, že strana nasávania a strana výtlaku nie sú 
pripojené k potrubiam, nainštalovať na strane nasávania i na strane výtlaku príslušné ochranné kryty 

Rozmery potrebných ochranných krytov je možné získať z výkresov vonkajších rozmerov uvedených v 
katalógu, z výkresov v mierke aj bez mierky, ktoré je možné si stiahnuť z vyhradeného priestoru na 
internetovej stránke, alebo z výkresu vonkajších rozmerov, ktorý je súčasťou dokumentácie dodanej spolu so  
strojom. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Ochranné kryty boli navrhnuté na ochranu proti náhodným nárazom a tak, aby odolali tlakom 
vyvinutým samotným ventilátorom, v ktorom sú nainštalované. 

Každý ochranný kryt, ak je dodaný samostatne, môže byť aplikovaný jedine na ventilátor, pre 
ktorý bol navrhnutý. Preto je pri objednávke samostatného ochranného krytu potrebné povinne 
uviesť parametre ventilátora, na ktorý má byť nainštalovaný (výrobné číslo). 

 

Na strane výtlaku musí byť prostredníctvom skrutkových spojov namontovaný ochranný kryt BP, tvorený 
mriežkou so štvorcovými článkami, na prírubu s rovnakými rozmermi, ako tlaková príruba ventilátora (viď 
Obrázok 3-1). 

V príslušných tabuľkách je uvedený potrebný typ a počet skrutiek (viď Tabuľka 3-3) aj uťahovací moment 
(viď Tabuľka 12-1 

 

 

Obrázok 3-1 Ochranný kryt s mriežkou BP 

 

Na strane nasávania musí byť prostredníctvom skrutkových spojov pripevnená mriežka RC alebo RQ, v 
závislosti na veľkosti a type ventilátora (viď Obrázok 3-2 a Obrázok 3-3) 

Typ a počet matíc alebo skrutiek, potrebných pre montáž,  je uvedený v príslušných tabuľkách - viď Tabuľka 
3-1 a Tabuľka 3-2, pričom je potrebné stále vychádzať z príslušnej tabuľky (Tabuľka 12-1) ohľadne 
potrebných uťahovacích momentov. 

Schémy montáže pre ochranné kryty RC, RQ a BP sú tiež uvedené v tabuľkách - viď Obrázok 3-4, Obrázok 
3-5, a Obrázok 3-6. 
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Obrázok 3-2 Ochranný kryt s mriežkou RC Obrázok 3-3 Ochranný kryt s mriežkou RQ 

 

 

3.3 Spôsob typu B: Pokyny pre montáž, inštaláciu a pripojenie 

 

V prípade inštalácie typu B je vzhľadom k tomu, že strana nasávania je voľná a strana výtlaku je pripojená k 
potrubiam, potrebné zaistiť na strane nasávania príslušné ochranné kryty. 

Rozmery potrebných ochranných krytov je možné získať z výkresov vonkajších rozmerov uvedených v 
katalógu, z výkresov v mierke aj bez mierky, ktoré je možné si stiahnuť z vyhradeného priestoru na 
internetovej stránke, alebo z výkresu vonkajších rozmerov, ktorý je súčasťou dokumentácie dodanej spolu so 
strojom. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Ochranné kryty boli navrhnuté na ochranu proti náhodným nárazom a tak, aby odolali tlakom 
vyvinutým samotným ventilátorom, v ktorom sú nainštalované. 

Každý ochranný kryt, ak je dodaný samostatne, môže byť aplikovaný jedine na ventilátor, pre 
ktorý bol navrhnutý. Preto je pri objednávke samostatného ochranného krytu potrebné povinne 
uviesť parametre ventilátora, na ktorý má byť nainštalovaný (výrobné číslo). 

 

 

Na strane nasávania musí byť prostredníctvom skrutkových spojov pripevnená mriežka RC alebo RQ, v 
závislosti na veľkosti a type ventilátora (viď Obrázok 3-2 a Obrázok 3-3). 

Typ a počet matíc alebo skrutiek, potrebných pre montáž, je uvedený v príslušných tabuľkách - viď Tabuľka 
3-1 a Tabuľka 3-2, pričom je potrebné stále vychádzať z príslušnej tabuľky (Tabuľka 12-1) ohľadne 
potrebných uťahovacích momentov. 

Schémy montáže pre ochranné kryty RC a RQ sú tiež uvedené v tabuľkách - viď Obrázok 3-4 a Obrázok 3-
5. 
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3.4 Spôsob typu C: Pokyny pre montáž, inštaláciu a pripojenie 

 

V prípade inštalácie typu C je vzhľadom k tomu, že strana nasávania je pripojená k potrubiu a strana výtlaku 
je voľná, potrebné zabezpečiť ochranné kryty na strane výtlaku. 

Rozmery potrebných ochranných krytov je možné získať z výkresov vonkajších rozmerov uvedených v 
katalógu, z výkresov v mierke aj bez mierky, ktoré je možné si stiahnuť z vyhradeného priestoru na 
internetovej stránke, alebo z výkresu vonkajších rozmerov, ktorý je súčasťou dokumentácie dodanej spolu so 
strojom. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Ochranné kryty boli navrhnuté na ochranu proti náhodným nárazom a tak, aby odolali tlakom 
vyvinutým samotným ventilátorom, v ktorom sú nainštalované. 

Každý ochranný kryt, ak je dodaný samostatne, môže byť aplikovaný jedine na ventilátor, pre 
ktorý bol navrhnutý. Preto je pri objednávke samostatného ochranného krytu potrebné povinne 
uviesť parametre ventilátora, na ktorý má byť nainštalovaný (výrobné číslo). 

 

Na strane výtlaku musí byť prostredníctvom skrutkových spojov namontovaný ochranný kryt BP, tvorený 
mriežkou so štvorcovými článkami, na prírubu s rovnakými rozmermi, ako tlaková príruba ventilátora (viď 
Obrázok 3-1). 

V príslušných tabuľkách je uvedený potrebný typ a počet skrutiek (viď Tabuľka 3-3) aj uťahovací moment 
(viď Tabuľka 12-1). 

Schéma montáže pre ochranný kryt BP je uvedená v príslušnej tabuľke (Obrázok 3-6) 
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3.5 Schémy montáže a skrutkové spoje pre pripevnenie ochranných krytov RC, RQ a 
BP 

 

Ochranné kryty RC/RQ na strane nasávania môžu byť, podľa rozmerov ventilátora, namontované pomocou 
závrtných skrutiek alebo pomocou skrutiek - viď Obrázok 3-4 a Obrázok 3-5. 

Potrebné súčastí skrutkových spojov sú uvedené v tabuľkách - Tabuľka 3-1 a Tabuľka 3-2. 

 

 

Obrázok 3-4 Schéma montáže mriežky RC alebo RQ pomocou závrtných skrutiek hubice 

 

PRÍRUBA MATICA ks 

125 M6 4 

140 M6 4 

160 M6 4 

180 M6 4 

200 M6 4 

224 M6 4 

250 M8 4 

280 M8 4 

315 M8 4 

355 M8 4 

400 M8 4 

450 M8 12 

500 M8 12 

560 M8 12 

630 M8 12 

Mriežka 
RC/RQ 

Matica 

Závrtná skrutka 

  Hubica 

Doštička pre pripevnenie 
mriežky od firmy Ferrari 
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PRÍRUBA MATICA ks 

710 M10 16 

800 M10 16 

900 M10 16 

1000 M10 24 

1120 M10 24 

1250 M10 24 

1400 M10 30 

1600 M12 30 

1800 M12 30 

2000 M12 30 

Tabuľka 3-1 Rozmery a počet matíc pre upevnenie mriežok RC alebo RQ na závrtné skrutky 

 

 

Obrázok 3-5 Schéma montáže mriežky RC alebo RQ na otvory so závitom v skrini 

 

PRÍRUBA SKRUTKA * ks 

1120 M10 24 

1250 M10 24 

1400 M10 30 

1600 M12 30 

1800 M12 30 

2000 M12 30 

*   dĺžka skrutiek závisí na modeli mriežky a na modeli ventilátora 

Tabuľka 3-2 Rozmery a počet upevňovacích skrutiek mriežky RC alebo RQ na otvory so závitom v skrini 

Doštička pre pripevnenie 
mriežky od firmy Ferrari 

    Mriežka 
RC/RQ 

 Hubica 

Bočná strana 
skrine ventilátora 

Skrutka 
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Na strane výtlaku sa používa ochranný kryt a mriežka BP podľa nižšie uvedenej schémy 
 

 

Obrázok 3-6 Schéma montáže mriežky BP  

PRÍRUBA SKRUTKA ks 

90x63 M8x25 4 

100x71 M8x25 4 

112x80 M8x25 4 

125x90 M8x25 6 

140x100 M10x30 6 

160x112 M10x30 6 

180x125 M10x30 6 

200x140 M10x30 8 

224x160 M10x30 8 

250x180 M10x30 10 

280x200 M10x30 10 

315x224 M10x30 10 

355x250 M10x30 10 

400x280 M10x30 14 

450x315 M10x30 14 

500x355 M10x30 14 

560x400 M12x40 14 

630x450 M12x40 14 

710x500 M12x40 16 

800x560 M12x45 14 

900x630 M12x45 18 

1000x710 M12x45 18 

1120x800 M16x50 20 

1250x900 M16x50 24 

1400x1000 M16x50 24 

1600x1120 M20x60 28 

1800x1250 M20x60 32 

2000x1400 M20x60 34 

2240x1600 M20x60 40 

2500x1800 M20x60 44 

2800x2000 M20x60 48 

Tabuľka 3-3 Rozmery a počet skrutiek pre upevnenie ochranného krytu BP 

Ochranný 
kryt BP Príruba ventilatora 

Matica 

Vejárová podložka 

Plochá podložka 

Skrutka 

Plochá podložka 
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Správna montáž: 

 
 Skontrolujte, či je ochranný kryt správne 

natočený 

 

 

 



 

MVC 02 rev. 2 - Júl 2015  29 z 129 

 

 

3.6 Spôsob typu D: Pokyny pre montáž, inštaláciu a pripojenie 

 

V prípade inštalácie typu D nie je potrebná inštalácia ochranných krytov ani na strane nasávania ani na 
strane výtlaku, pretože nasávanie i výtlak sú kanalizované. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Je úlohou konštruktéra rozvodu overiť, či je v koncových častiach nasávacieho alebo 
výtlakového rozvodu potrebné namontovať vhodné ochranné kryty. 

 

 

Pre spôsoby inštalácie typu B, C, D sa odporúča pripojiť ventilátor k potrubiam 
prostredníctvom antivibračnej spojky kvôli kompenzácii prípadnej odchýlky, zabráneniu 
prenosu vibrácií a zabráneniu namáhania konštrukcie. 

 

Voľba typu štandardnej antivibračnej spojky pre aplikácie, ktoré nie sú mimoriadne náročné, závisí na dvoch 
základných faktoroch: 

 obsahu prachu v prepravovanom médiu 

 teplote média 

 

Čistý vzduch 

Spojka typu 2 

< 60°C bez pásu proti opotrebeniu 

Spojka typu 3 

< 300°C bez pásu proti 
opotrebeniu 

Prašný vzduch 

Spojka typu 5 

< 60°C s pásom proti opotrebeniu 

Spojka typu 6 

< 300°C s pásom proti 
opotrebeniu 

 

Spojky typu 2,3,5,6 nie je možné použiť pre ventilátory podliehajúce smernici ATEX 94/9/ES. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Antivibračná spojka je vhodná pre inštaláciu na jednostupňový ventilátor a nesmie byť 
vystavená dynamickému pôsobeniu média, ktoré bolo spôsobené inými strojmi, 
nainštalovanými na tom istom rozvode.  

 

Pre špeciálne aplikácie, ako napr. prepravovanie médií s vysokou teplotou alebo médií mimoriadne 
agresívnych v dôsledku prítomnosti chemických zlúčenín, alebo v prípade, že je potrebné zaistiť dokonalú 
tesnosť spojky, je potrebné použiť špeciálne spojky. 

V tomto prípade sa musí užívateľ a/alebo konštruktér rozvodu spojiť s technickým oddelením firmy FVI. 
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3.7 Riziká spojené s nevhodnými ovládacími úkonmi a/alebo použitím , ktoré je možné 
na základe skúseností predpokladať 

 

 Pri manipulácii, dvíhaní a inštalácii vždy postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. 

 Je jednoznačne zakázané používať ventilátor v iných podmienkach ako sú uvedené na identifikačnom 
štítku.  

 Je jednoznačne zakázané neutralizovať, odstraňovať, meniť alebo akýmkoľvek spôsobom vyraďovať z 
činnosti ktorýkoľvek bezpečnostný, ochranný alebo kontrolný prvok jednotlivých čiastkových zariadení 
alebo samotného ventilátora.  

 Nevkladajte ruky, ramená alebo ktorékoľvek časti tela do blízkosti pohybujúcich sa častí, a to ani 
násilným pôsobením na otvory.  

 Je zakázané zasahovať časťami tela za ochranné kryty. Je zakázané použitie prostriedkov, ktoré by 
mohli zvýšiť prirodzený prístup. 

 Je zakázané používať ventilátor v atmosfére alebo v prostrediach s rizikom výbuchu, s výnimkou 
ventilátorov, ktoré sú v zhode so smernicou ATEX 94/9/ES. 

 Je zakázané, aby neautorizovaný pracovník obsluhy odstraňoval prípadné poruchy ventilátora, a/alebo 
aby menil typológiu jeho činnosti a inštalácie. 

  Je potrebné zabrániť tomu, aby sa do ventilátora dostali média s inými vlastnosťami, ako sú vlastnosti 
stanovené týmto návodom (viď list s technickými údajmi). 

 Po ukončení akéhokoľvek zásahu mimoriadnej údržby, pri ktorom boli odmontované ochranné kryty, 
bariéry alebo iné ochranné prvky, je potrebné pred opätovným uvedením ventilátora do prevádzky zaistiť 
ich spätnú montáž a skontrolovať ich správne umiestnenie a funkčnosť. 

 Všetky ochranné a bezpečnostné prvky musia byť udržiavané v stave dokonalej a konštantnej 
funkčnosti. Aj signalizačné štítky, piktogramy s odporúčaniami a so symbolmi nebezpečenstva musia byť 
uchované v plnej funkčnosti a na svojom mieste. 

 Pri vyhľadávaní akejkoľvek príčiny, poruchy alebo chyby ventilátorov prijmite opatrenia popísané v 
Návode, aby ste predišli akémukoľvek ublíženiu na zdraví osôb alebo škodám na majetku. 

 V súlade s informáciami uvedenými v príslušnej tabuľke (Tabuľka 12-1) pamätajte na dotiahnutie každej 
skrutky, svorníka alebo kruhovej matice každého mechanického prvku, ktorý je predmetom nastavenia 
alebo doladenia. 

 Pred uvedením ventilátora do prevádzky skontrolujte, či sú všetky ochranné kryty a bezpečnostné prvky 
nainštalované a dokonale funkčné; v opačnom prípade je bezpodmienečne zakázané ich aktivovať a je o 
tom potrebné okamžite informovať vedúceho pracovníka, zodpovedného za vnútornú bezpečnosť alebo 
vedúceho oddelenia. 

 Obsluha musí byť vybavená Osobnými ochrannými prostriedkami (OOP) v súlade s platnými zákonnými 
predpismi; je zakázané používať široké odevy a rôzne doplnky (kravaty, široké rukávy, atď.). 

 Je potrebné náležite skontrolovať prítomnosť jedovatých a/alebo zápalných látok v médiu prenášanom 
ventilátorom, a to i v prípade, keď sa nepočíta s ich použitím. 
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3.8 Ďalšie riziká spojené s ventilátormi podľa UNI EN ISO 12499 

Zdrojom nižšie uvedených špecifických nebezpečenstiev je mechanické prevedenie ventilátora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba môže utrpieť zranenia, ktoré sú spôsobené: 

a) Vtiahnutím medzi jednu pohyblivú a jednu pevnú časť, napríklad obežné koleso ventilátora 
a jeho skriňu alebo inú pevnú časť ventilátora; 

b) vtiahnutím medzi dve pohyblivé časti, napríklad medzi remeň a remenicu; 

c) vtiahnutím do ventilátora cez nasávací otvor pohybom vzduchu s následným stykom s 
hriadeľom alebo s obežným kolesom; 

d) stykom s pohyblivou časťou, ako napr. obežným kolesom; 

e) vymrštením častí na strane výtlaku; jedná sa o zvyškové pevné alebo kvapalné časti, ktoré 
nesúvisia s procesom alebo pochádzajú z prostredia nasávania. 

f) predmetom, ktorý bude vtiahnutý do otvoru ventilu a vymrštený veľkou rýchlosťou na 
nasávacej strane alebo na strane výtlaku; 

g) konštrukčných chýb častí ventilátora; 

h) stykom s povrchmi ventilátora, ktoré sú ohriate na nebezpečné teploty, napr. nižšie ako - 
20°C alebo vyššie ako + 50°C; 

i) únikom horúcich kvapalín, ku ktorému môže dôjsť pri ich úprave v mieste otvoru, ktorým 
prechádza hnací hriadeľ, s následným popálením a/alebo obarením; 

l) prepravované médium môže byť škodlivé alebo môže obsahovať látky, ktoré by v prípade 
úniku mohli byť nebezpečné (jedovatosť a/alebo zápalnosť); 

m) príliš vysokou rýchlosťou motora, pri ktorej môže dôjsť k porušeniu častí stroja; 

n) nasávaním vzduchu s neobvykle vysokými teplotami v porovnaní so stanovenými teplotami, 
pri ktorom môže dôjsť ku deformáciám konštrukcie, poruchám a nebezpečenstvám . 

 

3.8.1 Špecifické riziká spojené s inštaláciou ventilátora 

 Užívateľ musí zaistiť dokonale rovnú plochu pre inštaláciu ventilátora, pretože nerovnosti môžu 
spôsobovať poruchové vibrácie ventilátora, ktoré môžu časom spôsobiť deformácie a/alebo porušenie 
materiálu spojené s oddelením častí samotného ventilátora, s nebezpečenstvom pre osoby, dokonca i 
smrteľným. 

 Užívateľovi bude ďalej zverená príprava elektrického pripojenia skrine alebo konštrukcie ventilátora k 
zemniacemu obvodu miesta použitia alebo rozvodu, aby sa zabránilo prípadnej tvorbe a hromadeniu 
elektrostatického náboja. 

 Všetky prípadné nainštalované ochranné kryty musia zostať správne pripojené k ventilátoru so všetkými 
príslušnými upevňovacími prvkami (skrutky, svorníky, atď. ...), pretože odstránenie jedného alebo 
viacerých upevňovacích bodov môže negatívne ovplyvniť funkčnosť a uchytenie ochranného krytu. 

 Ventilátor v štandardnom dodacom stave nie je určený pre použitie v potenciálne výbušnom prostredí. 

 Miesto inštalácie ventilátora musí byť udržované v čistom stave a prípadné olejové alebo vodné škvrny, 
ktoré nepochádzajú z ventilátora, musia byť čo najskôr odstránené. 

 Minimálne vzdialenosti inštalácie, stanovené v návode, musia byť vždy dodržiavané kvôli zaisteniu 
správnej činnosti, bez prídavných rizík; chybné ustavenie by mohlo negatívne ovplyvniť správnu činnosť 
ventilátora 
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3.8.2 Špecifické riziká súvisiace s údržbou ventilátora 

 Počas údržby a čistenia obežného kolesa venujte pozornosť otáčaniu samotného obežného kolesa, 
pretože následkom otáčania okolo pevných častí by mohlo dôjsť zachyteniu a odstrihnutiu. 

 

UPOZORNENIE:  

Keď je ventilátor odpojený od el. energie, rotačné časti sa môžu ešte pohybovať 
následkom vzduchu, ktorý prechádza ventilátorom, jednak prirodzeným prúdením, 
jednak prúdením média vytvoreného ventilátorom, ktorý sa nachádza v inej časti 
systému pripojených potrubí alebo zotrvačnosťou obežného kolesa po vypnutí stroja; 
aj v tomto prípade existuje riziko uviaznutia a odstrihnutia následkom otáčania v blízkosti 
pevných častí skrine. 

 

 Je potrebné naplánovať a realizovať pravidelnú údržbu ventilátora s cieľom zabrániť mechanickému 
poškodeniu spôsobenému únavou alebo lomom následkom opotrebovania alebo nedostatočnej údržby 
(viď odsek 12.3). 

 

 

POZOR NA TO, ŽE PLATÍ JEDNOZNAČNÝ ZÁKAZ:  

 Vykonávať akúkoľvek údržbu bez toho, aby ste skontrolovali, či je obežné koleso 
ventilátora skutočne v kľude. Obežné koleso potrebuje po vypnutí systému pohonu na 
úplné zastavenie niekoľko minút. 

 Zahájiť akúkoľvek údržbu ventilátora (vrátanie mazania), bez toho, aby bol odpojený jeho 
hlavný napájací prívod. 

 Čistiť ventilátor počas jeho činnosti.  

 Otvárať ochranné kryty alebo kontrolné dvierka ventilátora počas jeho činnosti. 

 

3.8.3 Riziká spojené so životným prostredím 

Ventilátory od firmy FVI sú navrhnuté pre činnosť a odolnosť v podmienkach bežného pracovného 
prostredia. Prítomnosť 

 vibrácií 

 korozívnych látok (prach, plyny, výpary, hmly) 

 vysokých teplôt 

 kondenzátu 

 pevných častíc 

 mimoriadnych turbulencií 

 bludných prúdov 

 rozdielov elektrického potenciálu spôsobených nesprávnou inštaláciou 

môžu negatívne ovplyvniť životnosť jednotlivých častí, hlavne ochranných krytov. 

Vzhľadom k tomu, že nie je možné určiť komplexné kritérium, ktoré by mohlo vziať do úvahy vzájomné 
pôsobenie všetkých týchto vplyvov, odporúčame uviesť do praxe plán pravidelnej kontroly, v závislosti na 
skutočnom opotrebovaní, s cieľom odhaliť medzi dvomi po sebe nasledujúcimi kontrolami prípadné 
konštrukčné zmeny. 

 

3.8.4 Riziká spojené s vibráciami 

Vibrácie predstavujú hlavný faktor, ktorý ovplyvňuje funkčnú životnosť a bezpečnosť ventilátora, a preto je 
nevyhnutné vykonávať dôkladnú kontrolu rozsahu vibrácií počas jeho pracovného cyklu. 

Medzinárodné predpisy ISO 1940/1 a ISO 2372 určujú rozsah prijateľnosti a klasifikácie rotačných strojov. 
ISO 14694 sa zaoberá konkrétne hodnotami pre priemyselné ventilátory. 
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Vzťažné charakteristiky pre výrobok od firmy FVI sú určené kategóriou BV3 tejto normy. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Ak vibrácie nebudú kontrolované, môže to viesť k vysokému nebezpečenstvu a negatívne 
ovplyvniť životnosť ventilátora. 

 

Vibrácie, ktorým nie je venovaná náležitá pozornosť, môžu: 

 Spôsobiť vytváranie trhlín takého rozsahu, že môžu spôsobiť poškodenie konštrukcie, a to i úplne 
nepredvídané 

 zapríčiniť väčšie zaťaženie ložísk až po ich zadretie (s následným nebezpečným zvýšením teploty) 

 spôsobiť povolenie upevnených častí (skrutkové spoje) 

 spôsobiť zvýšenie hluku. 

 

Firma FVI odporúča integrovať do ventilátora ovládací a kontrolný systém s nepretržitou kontrolou vibrácií a 
teplôt ložísk. 

V závislosti na konkrétnej aplikácii a spôsobe použitia ventilátora je vhodné zadať „medznú hodnotu alarmu“, 
pokiaľ sa jedná o vibrácie ventilátora a pracovnú teplotu ložísk. 

 

 
Nepretržitá kontrola vibrácií a teploty uľahčuje prijatie opatrení na predchádzanie úrazom. 

 

3.8.5 Rizika spojené s pracovnou rýchlosťou 

Vyššie pracovné rýchlosti, ako tie, ktoré boli stanovené v rámci projektového návrhu, môžu spôsobiť rizikové 
stavy, spôsobené znížením životnosti pohybujúcich sa častí.  

V prípade poruchy alebo nesprávnej činnosti môže dôjsť k nadmernej rýchlosti, spôsobenej: 

 Chybami v riadiacej logike 

 Skratom na meracích komponentoch 

 Poruchami pohonu alebo meniča 

 Mechanickým porušením častí, hlavne hriadeľov snímačov impulzov. 

 

UPOZORNENIE: 
 

 neprekračuje maximálnu rýchlosť otáčania uvedenú firmou FVI, 

 nepoužívajte cykly činnosti ZAP.-VYP., ak nie sú výslovne schválené firmou FVI, 

 nepoužívajte cykly s premenlivou rýchlosťou, ak nie sú výslovne schválené firmou FVI, 

 nevystavujte ventilátor vyšším teplotným gradientom ako 3 °C/minútu.  
 

 

 

UPOZORNENIE: 

Nadmerná rýchlosť môže spôsobiť nenapraviteľné škody a vyvolať veľmi nebezpečné situácie 
i v prípade, že je časovo obmedzená. Nikdy nesmie dôjsť k prekročeniu maximálnych rýchlostí 
uvedených firmou FVI. 

Počas bežnej činnosti môže dôjsť k stavu nadmernej rýchlosti, ktorý je možné pričítať pohonu a motorizácii, 
hlavne v prípade, keď je ventilátor dodaný s „holým hriadeľom“ alebo s motorom „bez pohonu“. 

V týchto prípadoch je úlohou užívateľa skontrolovať a zaručiť správnosť prístupu k tejto požiadavke. 
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UPOZORNENIE: 

V prípade uvádzania motora do činnosti prostredníctvom meniča alebo systému 
elektronického riadenia rýchlosti, musí byť ovládací a riadiaci obvod vybavený príslušnými 
zariadeniami, ktoré zaznamenávajú, signalizujú a obmedzujú rýchlosť otáčania obežného 
kolesa tak, aby sa zabránilo činnosti vyššími rýchlosťami, ako sú rýchlosti uvedené firmou FVI. 

 

Realizácia náhonu zo strany užívateľa alebo inštalatéra predstavuje kritický moment z hľadiska bezpečnosti. 

Hnacie ústrojenstvo je nedeliteľnou súčasťou stroja a jeho montáž predpokladá projektový návrh a znalosť 
parametrov projektového návrhu spracovaného firmou FVI. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Pre inštaláciu celého náhonu a/alebo inštaláciu samotného motora musí užívateľ a/alebo 
inštalatér vždy požiadať o „štítok náhonu”. Je jednoznačne zakázané používať pohony s inými 
spojkami, remeňmi a remenicami ako sú uvedené na „štítku náhonu“. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Ak pre uvádzanie ventilátora do chodu nie je použitý menič, je jednoznačne zakázané 
používať ozubené remenice, pretože by mohli trvalo poškodiť konštrukciu ventilátora. Obráťte 
sa s touto problematikou na technické oddelenie firmy FVI. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Nadmerná rýchlosť môže byť spôsobená chybami v pohone ventilátorov s priamym prevodom. 

 

V prípade ventilátorov s priamym pripojením k výkonnej pohonnej jednotke, predstavuje ich uvedenie do 
chodu mimoriadne namáhanie otáčajúcich sa mechanických častí. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Nad 15 kW je potrebné zaistiť progresívne spúšťanie,  s cieľom nezaťažovať hnací systém a 
nevyvolávať tak nebezpečenstvo porušenia niektorých častí. 

 

V prípade dodávky bez elektromotora môže chybné elektrické zapojenie motora alebo nesprávna voľba 
spôsobiť činnosť vyššou rýchlosťou, ako bola rýchlosť použitá pri projektovom návrhu, pretože počet otáčok 
asynchrónneho motora závisí od frekvencie a od počtu pólov. 

 

 

 

 

UPOZORNENIE: 

Ventilátory sú vyrobené pre napájanie napájacou frekvenciou 50 Hz. 

V prípade napájania s inou frekvenciou, ako je udávaná v projektovom návrhu, sa 
jednoznačne obráťte na výrobcu a nepokračujte v inštalácii bez jeho súhlasu. 
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Použitie inej napájacej frekvencie, ako je udávaná v projektovom návrhu, má vplyv na všetky charakteristiky 
stroja. V dôsledku zmeny podmienok je potrebná kompletná aktualizácia technických parametrov stroja. 

V prípade použitia ventilátora premenlivou rýchlosťou, alebo s početnými úkonmi uvedenia do chodu a 
zastavenia počas pracovnej fázy, sú otáčajúce sa časti vystavené mechanickému namáhaniu, ktoré môže 
ovplyvňovať ich životnosť. 

 

 

UPOZORNENIE: 

V prípade použitia ventilátora s pracovným cyklom s premenlivou rýchlosťou, ktorý je kratší 
ako 30 minút, musí byť tento cyklus schválený technickým oddelením firmy FVI, ktoré pri jeho 
vydaní oznámi potrebné skrátenie intervalov údržby a životnosti ventilátora. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Činnosť ventilátora vo veľmi širokom rozsahu rýchlostí môže mať za následok činnosť s 
vysokými vibráciami v bode frekvencie odpovedajúcej rezonančnej frekvencii systému, 
ktorého je ventilátor súčasťou. 

Zabráňte činnosti pri rýchlostiach, kedy začína konštrukcia rezonovať a v prípade, keď to nie 
je možné, zmeňte jednu premennú, ktorá dokáže zmeniť rezonanciu systému, a to napríklad 
použitím iného druhu tlmičov. 

 

V prípade, ak je potrebná zmena smeru otáčania ventilátora alebo jeho opätovné uvedenie do chodu, musí 
byť tento úkon vykonaný výhradne v stave, keď sa obežné koleso ventilátora nachádza v kľudovom stave 
(úplne zastavené). 

 

 

UPOZORNENIE: 

Zmena smeru pohybu otáčania ventilátora alebo jeho uvedenie do chodu, zatiaľ čo sa jeho 
obežné koleso pohybuje opačným smerom, môže spôsobiť zlomenie lopatiek a/alebo 
samotného obežného kolesa, s možným vymrštením kovových súčastí. 

 

Výmeny pohyblivých častí za neoriginálne náhradné diely vyrobené z iných materiálov (napr. nehrdzavejúca 
oceľ AISI 304, nehrdzavejúca oceľ AISI 316L alebo Corten) môžu spôsobiť iné pracovné podmienky, ako 
boli brané do úvahy v rámci projektového návrhu. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Dodržujte maximálne rýchlosti uvedené v katalógu v závislosti od teploty; pre obežné kolesá z 
nehrdzavejúcej ocele je potrebné tieto rýchlosti znížiť o 10%, pre hnacie hriadele z 
nehrdzavejúcej ocele je potrebné tieto rýchlosti znížiť o 20%; dodržujte informácie uvedené na 
štítkoch náhonu, priložených k ventilátoru. 

 

Činnosť pri výrazne nižšej rýchlosti, to znamená až o 40% v porovnaní s menovitou hodnotou (s výnimkou 
prípadu, keď je firmou FVI explicitne uvedené inak), môže negatívne ovplyvniť chladenie motora a ložísk s 
možnou nesprávnou činnosťou, spôsobenou zvýšením teploty. Ohľadne elektrického rozvodu sa odporúča, 
aby užívateľ a inštalatér zaistili vhodnú ochranu v rámci spúšťania alebo priamo na motore, prípadne aby 
použili tablety reagujúce na teplo a aby v prípade nutnosti použili servoventilovaný motor. 

Je potrebné zabrániť rezonancii konštrukcie, ku ktorej by mohlo dochádzať pri určitých rýchlostiach otáčania 
a ktorá by mohla konštrukciu porušiť. 
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UPOZORNENIE: 

Rezonancia pri nízkej frekvencii môže porušiť celú konštrukciu. 

 

3.8.6 Riziká spojené s akustickými emisiami 

Firma FVI pri návrhu ventilátorov venuje pozornosť odstráneniu produkovaného hluku už pri zdroji. Aj 
napriek tomu sa ventilátory počas svojej bežnej činnosti chovajú ako akustický zdroj. 

Frekvenčné spektrum akustických emisií závisí od rozmerov a parametrov konštrukcie ventilátora a ďalej od 
spôsobu použitia (počet otáčok, prenášané médium, atď.). 

Firma FVI, v spolupráci s TUV zabezpečila vo svojom skúšobnom laboratóriu meranie akustických emisií 
ventilátorov podľa noriem EN ISO 3744 – EN ISO 3746 – ISO 13347. 

Skúšky boli vykonané na strojoch podobných tým, ktoré sú predmetom tohto návodu, pri uvedených 
hodnotách výkonu a akustického tlaku - viď v Tabuľka 3-4, Tabuľka 3-5, Tabuľka 3-6 a Tabuľka 3-7. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Vibrácie a hluk spolu priamo súvisia. Dodržanie rád pre správnu inštaláciu, ktorých cieľom je 
minimalizácia vibrácií, je preto dôležité aj z hľadiska zníženia hluku. 

 

Vzhľadom k tomu, že hluk vydávaný ventilátorom môže byť ovplyvnený vonkajšími a exogénnymi faktormi, 
ktoré môžu ovplyvniť celkovú hlučnosť, ako sú: 

 Veľkosť priestoru, v ktorom je ventilátor nainštalovaný 

 prítomnosť statických prvkov (napr. stien) v blízkosti ventilátora 

 prítomnosť ďalších strojov, ktoré predstavujú zdroje hluku, 

Firma FVI upozorňuje užívateľa na potrebu vykonávania meraní úrovne hlučnosti prostredia. V tejto 
súvislosti je potrebné si uvedomiť, že ďalšie stroje v činnosti vytvárajú „prekrytie účinkov“ a rezonancie, ktoré 
znásobujú hluk v prostredí. 

Ďalej umiestnenie v stiesnených priestoroch alebo v prípade, keď je ventilátor nainštalovaný v blízkosti stien, 
rastie účinok odrazov a rezonancie konštrukcií (stien a stropov) „exponenciálne“. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Neumiestňujte ventilátor v priestoroch, ktoré môžu zvýšiť riziko hluku. 

 

Stanovenie rizika vystavenia pracovníkov hluku nespadá do kompetencie firmy FVI, ktoré sú obmedzené na 
uvedenie hodnôt, neistôt, noriem a kritérií použitých pri meraní. 

Na základe platných predpisov musí užívateľ na základe vlastných špecifických zistení zhodnotiť úroveň 
vystavenia pracovníkov hluku a v jej rámci musí identifikovať: 

 Zdroje hluku a ich vplyv 

 priemerné doby vystavenia každého pracovníka 

 úroveň priameho a odrazeného hluku 

 hluk prenášaný konštrukciami a nie vzduchom 
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UPOZORNENIE: 

Vyhnite sa miestam, ktoré môžu zvýšiť riziko hluku. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Zníženie doby vystavenia a používania OOP znižuje riziko vyplývajúce z hluku. 

 

Keď hluk z hľadiska akustického tlaku prekročí 80 dBA, musí zamestnávateľ pracovníkom poskytnúť OOPP 
na ochranu sluchu a v prípade, že sa tento hluk rovná alebo prevyšuje 85 dBA, sa musí zamestnávateľ 
uistiť, že sa osobné ochranné prostriedky na ochranu hluku skutočne používajú. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Pri akustickom tlaku prevyšujúcom 100dBA sa môže personál priblížiť k ventilátoru len 
v prípade, že je ventilátor vypnutý, a to i v prípade, že je personál vybavený OOP. 

 

3.8.7 Základné informácie týkajúce sa údajov o hlučnosti. 

 

Úroveň akustického výkonu LwA 

Jedná sa o priemernú hodnotou akustického výkonu, vyjadrenú v dBA (hodnota vyhodnotená podľa stupnice 
A), vyžiareného do prostredia ventilátorom pripojeným k nasávaciemu a výtlakovému potrubiu. 

Táto hodnota sa vzťahuje na prepravovaný vzduch s hustotou 1,226 kg/m3, pri maximálnej prípustnej 
rýchlosti otáčania obežného kolesa a pri činnosti v optimálnom bode pracovnej krivky. 

Vychádza sa z predpokladu, že ventilátor je umiestnený na voľnom priestranstve alebo v takom priestore, 
ktorý nespôsobuje významné odrazy, a že je umiestnený na rovnom a pevnom povrchu. 

Neuvažuje sa s možným prispením hluku produkovaného motorom, systémom náhonu a prípadným 
príslušenstvom. 

Ďalej sa neuvažuje s vplyvom hodnoty hluku pochádzajúceho z prostredia inštalácie. 

 

Úroveň akustického tlaku LpA 

Jedná sa o priemer dočasných priemerných hodnôt akustického tlaku vyžiareného do prostredia 
ventilátorom pripojeným k nasávaciemu a výtlakovému potrubiu. 

Hodnoty tlaku sú zaznamenávané na meracom povrchu obopínajúcom ventilátor (merací povrch v tvare 
obdĺžnika). 

Pokusne je možné vykonať meranie akustického tlaku prostredníctvom 8 mikrofonických miest, situovaných 
na vzťažnom povrchu, vo výške rovnajúcej sa osi otáčania ventilátora (viď Obrázok 3-7).  

Hodnota tlaku je vyjadrená v dBA (hodnota vyhodnotená podľa stupnice A). 

Táto hodnota sa vzťahuje na prepravovaný vzduch s hustotou 1,226 kg/m3, pri maximálnej prípustnej 
rýchlosti otáčania obežného kolesa a pri činnosti v optimálnom bode pracovnej krivky. 

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na meraciu vzdialenosť jedného metra. 

Vychádza sa z predpokladu, že ventilátor je umiestnený na voľnom priestranstve a v každom prípade v 
takom priestore, ktorý nespôsobuje významné odrazy, a že je umiestnený na rovnom a pevnom povrchu. 

Neuvažuje sa s možným prispením hluku produkovaného motorom, systémom náhonu a prípadným 
príslušenstvom. 

Ďalej sa neuvažuje s vplyvom hodnoty hluku pochádzajúceho z prostredia inštalácie. 
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Bod, v ktorom je akustický tlak najvyšší, sa obvykle nachádza v mieste výtlakového potrubia (na vonkajšej 
strane potrubia) a jeho hodnota je o 3-4% vyššia ako priemerná hodnota. 

 

 

 

 

Obrázok 3-7 Mikrofonické miesta merania 

 

Súvisiace predpisy 

EN ISO 3744 - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure (engineering 
method in an essentially free field over a reflecting plane). 

EN ISO 3746 - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure (survey method 
using an enveloping measurement surface over a reflecting plane). 

ISO 13347 - Industrial fans - Determination of fan sound power level under standardized laboratory 
conditions. 

MIKROFONICKÉ MIESTO 

Meranie na vonkajšej strane potrubí 
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VYPRODUKOVANÝ AKUSTICKÝ VÝKON Lw(A) (dBA) - Odstredivé ventilátory 

 Séria 

Veľkosť FA/R FC/P FE/P FG/P FC/N FE/N FG/N FI/N FP/N VCM ART FQ MEC 

221             94 

251                       87 95 

281                       90 96 

311 83                     92 97 

351 85     94         94 94   94 97 

401 88   92 95       96 96 97 103 97 98 

451 90   95 98     96 99 98 98 106 98 99 

501 92 93 96 99 91 94 97 100 101 101 107 101 100 

561 94 97 99 102 94 97 100 103 103 103 107 103 100 

631 96 98 101 104 96 99 102 105 106 105 108 106 102 

711 99 101 104 107 99 102 105 108 108 107 109 106 102 

801 102 103 106 109 101 104 107 110 111 111 110 108 104 

901 103 106 109 112 104 107 110 113 112 112 111 108 105 

1001   107     105 108 112 115   116 111 110 107 

1121         109 112 114 116   116 112 110 107 

1251             116 117   117 114 112 109 

1401             116 118   117 114 112 109 

1601             118 119   118 116 114 111 

1801             118 120   119 116 116 111 

2001             119 121   120 118 116 113 

Neistota + 3dB 

Tabuľka 3-4 Vyprodukovaný akustický výkon Lw(A) (dBA) 



 

 40 z 129 MVC 02 rev. 2 - Júl 2015 

 

 

VYPRODUKOVANÝ AKUSTICKÝ VÝKON Lw(A) (dBA) - Odstredivé ventilátory 

 Séria 

Veľkosť FR TFR1 DFM  DFR CFR FS K KA KB KC KM PFB PFM 

181           97             

201           97             

221           97         96   

251 99         97         96   

281 100 77       98         97   

311 101 78       99 91       97   

351 101 83       100 93       98 102 95 

401 103 87   106 104 101 97 105 108 105 99 105 100 

451 104 89   106 104 102 99 105 108 106 100 110 104 

501 106 94   107 103 103 101 106 109 107 100 113 108 

561 104 99 106 109 104 102 103 107 110 107 101 100 111 

631 106 92 108 110 104 105 105 108 111 109 103 105 115 

711 106 96 108 110 102 105 108 108 111 109 103 109 102 

801 108   109 112 104 107 110 110 113 110 105 113 106 

901 109   109 112 104 107 111 110 113 112 108 118 110 

1001 111   111 113 106 108   111 115 113 109 121 114 

1121 111   111 112 105             114 117 

1251 113   113 113               119 122 

1401 113     112                 

1601 115     113                 

1801 115     114                 

2001 117     115                 

1) usmernený len v nasávacej časti a pri maximálnej rýchlosti synchronizácie 

Neistota + 3dB 

 

Tabuľka 3-5 Vyprodukovaný akustický výkon Lw(A) (dBA) 



 

MVC 02 rev. 2 - Júl 2015  41 z 129 

 

 

VYPRODUKOVANÝ AKUSTICKÝ TLAK Lp(A) (dBA) - Odstredivé ventilátory 

 Séria 

Veľkosť FA/R FC/P FE/P FG/P FC/N FE/N FG/N FI/N FP/N VCM ART FQ MEC 

             81 

251                       74 82 

281                       76 82 

311 70                     78 83 

351 72     80         80 80   80 83 

401 74   78 81       82 82 83 89 82 84 

451 76   81 84     82 85 83 84 91 83 84 

501 78 79 82 85 77 80 83 86 86 87 92 86 85 

561 80 82 84 87 79 82 85 88 88 88 92 87 85 

631 82 83 86 89 81 84 87 90 90 90 92 90 86 

711 84 86 89 92 84 87 90 93 92 92 93 90 86 

801 87 87 90 93 85 88 91 94 94 95 94 91 87 

901 88 90 93 96 88 91 94 97 95 96 94 91 88 

1001   91     89 92 95 98   99 94 92 89 

1121         92 95 97 99   99 94 92 89 

1251             98 100   99 95 93 90 

1401             98 100   99 95 93 90 

1601             99 100   99 96 94 91 

1801             99 101   100 96 95 91 

2001             99 101   100 97 95 92 

Neistota + 3dB 

 

Tabuľka 3-6 Vyprodukovaný akustický tlak Lp(A) (dBA) 
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VYPRODUKOVANÝ AKUSTICKÝ TLAK Lp(A) (dBA) - Odstredivé ventilátory 

 Séria 

Veľkosť FR TFR1 DFM  DFR CFR FS K KA KB KC KM PFB PFM 

181           84             

201           84             

221           84         83   

251 86         84         83   

281 86 64       84         83   

311 87 65       85 78       83   

351 87 69       86 80       84 83 76 

401 88 73   92 91 86 83 91 94 91 85 86 80 

451 89 75   91 89 87 85 91 94 91 85 90 83 

501 91 80   92 89 88 87 92 95 92 85 93 87 

561 89 84 89 93 89 87 89 92 95 92 86 77 90 

631 90 77 92 94 88 89 91 93 96 93 87 81 94 

711 90 81 92 94 87 89 93 93 96 93 87 85 79 

801 91   92 95 87 90 95 94 97 94 88 89 83 

901 92   92 95 87 90 96 94 97 95 91 93 86 

1001 93   93 95 88 90   95 98 96 92 96 90 

1121 93   93 94 87             89 93 

1251 94   94 94               93 97 

1401 94     93                 

1601 95     93                 

1801 95     93                 

2001 96     94                 

1) usmernený len v nasávacej časti a pri maximálnej rýchlosti synchronizácie 

Neistota + 3dB 

 

Tabuľka 3-7 Vyprodukovaný akustický tlak Lp(A) (dBA) 
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4 PREPRAVA, MANIPULÁCIA A USKLADNENIE 

 

Pri dvíhaní ventilátora a pri manipulácii s ním môže dôjsť k ohrozeniu osôb; preto sa odporúča dodržiavať 
pokyny dodané firmou FVI a používať vhodné zariadenia. 

 

4.1 Dvíhanie a manipulácia 

Všetky úkony spojené s dvíhaním ventilátora a manipuláciou s ním alebo jeho časťami sa odporúča 
vykonávať s mimoriadnou pozornosťou, aby sa tak predišlo nárazom, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť 
činnosť alebo poškodiť časti s povrchovou úpravou. 

Používajte výhradne body určené pre dvíhanie ventilátora a rovnomerne rozložte záťaž. 

 

 

Dvíhacie body sú označené piktogramom. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Užívateľ zodpovedá za voľbu zariadení a lán, popruhov a reťazí, ktoré sú najvhodnejšie z 
hľadiska funkčnosti i nosnosti. Pri dvíhaní a manipulácii nepoužívajte iné miesta alebo body 
ako sú označené piktogramom. 

 

4.2 Základné upozornenia pre dvíhanie odpojených častí ventilátora 

 

Z prepravných dôvodov môžu byť niektoré časti ventilátora odmontované. 

 

 

UPOZORNENIE: 

 Všetky úkony spojené s prepravou musia byť vykonané výhradne kvalifikovaným 
personálom. 

 Manipulácia s odpojenými alebo odmontovanými časťami stroja musí byť vykonaná len 
pomocou vhodných prepravných zariadení.  

 Pre správnu manipuláciu s týmito prostriedkami majte na pamäti informácie o hmotnostiach, 
dodané firmou FVI. 

 

 

Obvykle sa nejedná o špecifické zariadenia používané špeciálne pre dvíhanie častí 
ventilátorov. 
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4.3 Spôsob dvíhania ventilátorov 

4.3.1 Dvíhanie odstredivých ventilátorov vo vyhotovení 1-9-12 

Ventilátory vo vyhotovení 1 sú dodávané bez motora; pre dvíhanie je potrebné použiť príslušné otvory v 
konštrukcii (viď Obrázok 4-1), ktoré sa nachádzajú na opačných pásoch a nad úrovňou ťažiska, a sú 
označené príslušnými piktogramami. 

 

V tomto prípade je vhodné použiť dvojramenné reťaze, ktoré musí užívateľ zvoliť s ohľadom na hmotnosť 
ventilátora a predovšetkým musí overiť, či maximálna nosnosť WLL je rovná alebo vyššia ako dvíhané 
bremeno. 

 
Viacramenné reťaze (troj- alebo štvorramenné) použité s menším počtom ramien, ako je počet ramien, ktoré 
tvoria reťazový záves, musia byť použité s hodnotou WLL nižšou ako je hodnota vyznačená na závese, 
pričom je potrebné aplikovať faktory uvedené v norme UNI EN ISO 818-6 - A.1.3.7. Je vhodné, aby boli 
nepoužité ramená uchytené kvôli zníženiu rizika ich voľného kmitania alebo zamotania počas pohybu 
bremena. 
 
Pred každým použitím reťazového závesu je potrebné ho skontrolovať kvôli odhaleniu prípadných poškodení 
alebo zjavného opotrebenia. 
 
Čo sa týka použitého spôsobu pripojenia reťazového závesu, najvhodnejší je zavesenie s rovným ramenom. 
V tomto prípade sú spodné konce priamo pripojené k úchytným bodom. Háky by mali byť zvolené tak, aby 
došlo k ustaveniu bremena uprostred háku a zabránilo sa tak jeho nadmernému zaťaženiu na hrote, a ďalej 
platí, že hroty hákov musia byť nasmerované von, s výnimkou prípadu, keď sú navrhnuté špecificky pre iné 
použitie. 
 
Pred aktiváciou dvíhacieho zariadenia je potrebné sa uistiť, že sa bremeno môže voľne pohybovať a že nie 
je zablokované spojovacími prvkami alebo inými prekážkami. 
 
Je vhodné držať ruky a iné časti tela ďaleko od reťazí, aby sa zabránilo zraneniu pri ich napnutí. Keď ste 
pripravení na dvíhanie, reťaze by mali byť napnuté skôr, ako sa začnú používať. Bremeno je potrebné dvíhať 
pomaly a kontrolovať pritom zaujatie vopred určenej polohy. Je tiež potrebné, aby sa  pri plánovaní a riadení 
operácií dvíhania vychádzalo z normy ISO 12480-1 a prijať bezpečnostné opatrenia. 

 

 

 

Obrázok 4-1 Príklad dvíhania odstredivých ventilátorov vo vyhotovení 1 
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Obrázok 4-2 Príklad dvíhania odstredivých ventilátorov vo vyhotovení 9 

 

 

 

 
 

Obrázok 4-3 Príklad dvíhania odstredivých ventilátorov vo vyhotovení 12 

 

 

 

4.3.2 Dvíhanie odstredivých ventilátorov vo vyhotovení 4 

Ventilátory vo vyhotovení 4 sú dodávané bez motora; pre dvíhanie je potrebné použiť príslušné otvory v 
konštrukcii (viď Obrázok 4-4), ktoré sa nachádzajú na opačných pásoch a nad úrovňou ťažiska, a sú 
označené príslušnými piktogramami. 

. 

Pre dvíhanie platia informácie uvedené v odseku 4.3.1. 
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Obrázok 4-4 Príklad dvíhania odstredivých ventilátorov vo vyhotovení 4 

 

 

UPOZORNENIE: 

Na dvíhanie ventilátorov sa nesmú nikdy používať závesné oká motora. 
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4.3.3 Dvíhanie odstredivých ventilátorov s dvojitým nasávaním 
 
Ventilátory s dvojitým nasávaním sú vybavené motorom a na ich dvíhanie je potrebné použiť výhradne 
príslušné otvory v konštrukcii (viď Obrázok 4-5), ktoré sa nachádzajú okolo ťažiska a sú zvýraznené 
príslušnými piktogramami. 

V tomto prípade je vhodné použiť dvojramenné reťaze, ktoré musí užívateľ zvoliť s ohľadom na hmotnosť 
ventilátora a predovšetkým musí overiť, či maximálna nosnosť WLL je rovná alebo vyššia ako dvíhané 
bremeno. 

Aj keď zostávajú v platnosti uvedené pokyny o spôsobe dvíhania (viď 4.3-1), všimnite si, že vzhľadom k 
tomu, že neexistujú úchytné body na ploche a v mieste ťažiska, bremeno sa môže správať asymetricky. 
Podľa normy UNI EN ISO 818-6 je však možné predpokladať, že bremeno je symetrické, ak sú splnené nižšie 
uvedené podmienky: 
a) bremeno má menšiu hmotnosť než 80% vyznačenej WLL; 
b) všetky uhly ramien reťazí voči vertikále sú menšie ako 15°; 
c) všetky uhly ramien voči vertikále sú vo vzájomnom rozmedzí 15°; 
d) v prípade reťazí s tromi alebo štyrmi ramenami sú ploché uhly vo vzájomnom rozmedzí 15°. 
Ak vyššie popísané podmienky nie sú splnené súčasne, bremeno bude považované za asymetrické a 
dvíhanie musí byť zverené osobe kompetentnej na určenie bezpečného zaťaženia reťaze. V prípade 
asymetrickej záťaže môže byť alternatívou dodržanie maximálneho bremena reťazového závesu 
odpovedajúceho polovici vyznačenej WLL. 
Ak bude mať bremeno tendenciu nakláňať sa, je potrebné ho spustiť nižšie a zmeniť uchytenie. Je možné to 
dosiahnuť umiestnením skracovacích zariadení na jedno alebo viacero ramien. Skracovacie zariadenia by 
mali byť používané s dodržaním pokynov výrobcu. 

 

 

Obrázok 4-5 Príklad dvíhania odstredivých ventilátorov s dvojitým nasávaním 

 

 

UPOZORNENIE: 

Na dvíhanie ventilátorov sa nesmú nikdy používať závesné oká motora. 
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4.3.4 Dvíhanie odstredivých ventilátorov vo vyhotovení 8 

Ventilátory vo vyhotovení 8 sú vybavené motorom a na ich dvíhanie je potrebné použiť výhradne príslušné 
otvory v konštrukcii (ako je uvedené na Obrázok 4-6). 

Piktogramy dvíhania sú umiestnené v blízkosti otvorov v konštrukcii, ktoré sú najvhodnejšie z hľadiska 
vyváženia hmotnosti ventilátora. 

Ohľadne pokynov pre dvíhanie platia už uvedené informácie - viď 4.3.3. 

 

Obrázok 4-6 Príklad dvíhania odstredivých ventilátorov vo vyhotovení 8 

 

 

UPOZORNENIE: 

Na dvíhanie ventilátorov sa nesmú nikdy používať závesné oká motora. 
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4.3.5 Dvíhanie ventilátorov zabalených do debny  

 

Hmotnosť a ťažisko debny sú uvedené na vonkajšej časti obalu. 

Dvíhacie body debne pre dvíhanie vysokozdvižným vozíkom sú označené dvomi čiernymi trojuholníkmi s 
červeným vrcholom obráteným smerom nadol. 

Firma FVI zabezpečí stabilitu ventilátora alebo jeho súčastí, ktoré sa nachádzajú vo vnútri debne, 
prostredníctvom upevnenia k obalu, s cieľom zabrániť možným náhlym pohybom jej obsahu. 

Platí však, že počas manipulácie prostredníctvom vysokozdvižného vozíka pretrváva riziko nestability alebo 
straty stability spôsobenej neurčenými pohybmi vozíka. Aby sa zabránilo súvisiacemu riziku, je potrebné, aby 
sa s nákladom manipulovalo na rovnom povrchu bez nerovností alebo jám, ktoré by mohli ohroziť pohyb 
vozíka-obalu. V každom prípade bude musieť byť rýchlosť jazdy vozíka udržiavaná na minimálnej úrovni s 
bremenom v minimálnej výške. 

Vzhľadom k tomu, že stabilita vozíka je overená, v prípade, že sa poloha ťažiska bremena nachádza nižšie 
než dvíhací bod a jeho vertikály, je potrebné v rámci možností uprednostniť dvíhanie debny prostredníctvom 
popruhov a/alebo dvíhacích remeňov. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Pred dvíhaním je potrebné overiť: 

 že nosnosť dvíhacích prostriedkov je dostatočná pre dvíhané bremeno 

 že stav týchto prostriedkov je vyhovujúci 

 že bolo bremeno bezpečne uchytené 

 že dvíhací bod bol umiestnený na vertikálu ťažiska bremena 

 že sa obsluha, ktorá zabezpečila uchytenie, vzdialila z priestoru dvíhania 

 

 

UPOZORNENIE: 

Umiestnenie dvíhacieho bodu značne mimo vertikály, na ktorej leží ťažisko bremena, 
spôsobuje pri dvíhaní nebezpečné kmitanie nákladu. 

 

Náklad musí byť na začiatku dvíhaný z opornej plochy veľmi pomaly kvôli identifikácii možných dráh jeho 
kmitania. Ak po zdvihnutí z opornej plochy dochádza k zvyškovým vibráciám takého rozsahu, že počas 
presunu nákladu predstavujú nebezpečenstvo pre osoby a majetok, je potrebné pred ďalším presunom 
počkať, kým sa bremeno neustáli. 
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Obrázok 4-7 Príklad dvíhania ventilátorov zabalených do debny 

 

 

 

 

4.4 Uskladnenie 

V prípade, ak je ventilátor určený pre uskladnenie alebo uschovanie, musí byť chránený pred nepriazňou 
počasia a vlhkosťou, pred prachom a agresívnym účinkom atmosférických vplyvov a vplyvov prostredia.  

 

 

UPOZORNENIE: 

Zabezpečte uzatvorenie nasávacieho a tlakového otvoru počas uskladnenia v sklade. 

 

Odporúča sa ventilátor pravidelne kontrolovať kvôli overeniu dobrého stavu jeho konzervácie a ručne 
pretočiť obežné koleso približne o jednu otáčku raz za mesiac, aby sa zabránilo deformácii ložísk. 



 

MVC 02 rev. 2 - Júl 2015  51 z 129 

 

 

5 INŠTALÁCIA 

 

5.1 Základné informácie 

 

 

UPOZORNENIE: 

Všetky úkony spojené s montážou musia byť vykonané výhradne kvalifikovaným personálom. 

 

 

Obvykle sa nejedná o špecifické zariadenia používané špeciálne pre montáž častí 
ventilátorov. 

V prípade montáže častí, pri ktorých sa vyžaduje špecifický postup, firma FVI dodá doplňujúce  
informácie, aby bol zachovaný správny postup montáže. 

 

Na ustavenie ventilátora nie sú potrebné špeciálne základy. Stačí pripraviť dokonale vyrovnaný povrch zo 
železobetónu, ktorý je vhodný pre hmotnosť ventilátora a dynamické namáhanie spôsobené pohybom počas 
bežnej činnosti. 

 

Firma FVI pripraví návrh a zabezpečí výrobu ventilátora s mimoriadnou pozornosťou venovanou odstráneniu 
vibrácií pri zdroji. Užívateľ a/alebo inštalatér bude musieť pri inštalácii zabezpečiť implementáciu takých 
opatrení, ktoré znížia vibrácie kompletného systému (ventilátor-potrubia). 

 

 
 

 

Odporúča sa použiť antivibračné podložky a spoje kvôli minimalizácii šírenia vibrácií počas 
činnosti ventilátora. 

Odporúča sa upevniť ventilátor prostredníctvom príslušných upevňovacích bodov, aby sa 
zabránilo prevráteniu alebo posunutiu pri uvádzaní do činnosti. 

 

Oporná plocha musí byť vodorovná a rovná, aby sa zabránilo torzii a deformácii ložiskových domcov: podľa 
podmienok bude potrebné medzi základ a konštrukciu umiestniť kovové podložky kvôli dokonalému 
dosadnutiu. Použite pripravené upevňovacie body, aby ste sa uistili, že dotiahnutie skrutkových spojov 
nespôsobí deformáciu konštrukcie ventilátora. 

 

Obrázok 5-1 Príklady upevňovacích bodov ventilátorov 

 

Oporná plocha musí byť dostatočne pevná, aby zniesla bežné vibrácie ventilátora, a aby nebola ovplyvnená 
rezonanciou konštrukcie. 

V prípade, že je ventilátor namontovaný na vyvýšených konštrukciách vzhľadom k terénu, odporúča sa 
skontrolovať vlastné vibrácie konštrukcie.  

Upevňovacie otvory 
Upevňovacie otvory 

 

Upevňovacie otvory 
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K parametrom potrebným a postačujúcim pre stanovenie technických parametrov ložiskového domca, 
určeného pre inštaláciu ventilátora, patria: 

 statické zaťaženie ventilátora 

 dynamické zaťaženie ventilátora 

 poloha jeho ťažiska 

Tieto údaje sú uvedené v technickom liste SCHT01, dodanom spolu s ventilátorom, a tento list je obsiahnutý 
v tomto návode alebo na výkrese vonkajších rozmerov. 

Na tom istom liste sú uvedené technické údaje týkajúce sa druhu tlmičov a antivibračních spojov, ktoré je 
potrebné použiť. 

 

 

Firma FVI nepovažuje privarenie konštrukcie k základovej doske za technicky prípustné 
riešenie. 

 
Spojovacie potrubia vedúce do/z ventilátora sú podoprené samostatne a musia byť koaxiálne s nasávacím a 
výtlakovým otvorom ventilátora, aby nepodporovali vznik deformácií spôsobených dotiahnutím skrutkových 
spojov.  
 

 

UPOZORNENIE: 

Všetky úkony inštalácie musia byť vykonané jedine a výhradne kvalifikovaným personálom, 
autorizovaným a vybaveným vhodnou výbavou. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Počas inštalácie je potrebné overiť, či je zachovaný minimálny požadovaný priestor pre 
jednotlivé fázy údržby. 

 
 

5.1.1 Minimálne vzdialenosti ustavenia  

Ak to priestory inštalácie dovoľujú, odporúča sa (kvôli zaisteniu správneho vstupu média do nasávacieho 
otvoru) pripraviť pre ventilátory s nasávaním prostredníctvom pripojeného potrubia rovný úsek potrubia, ktorý 
sa rovná 2,5-násobku veľkosti ventilátora (uvedenej na identifikačnom štítku). Výsledok vydelený 1000 
predstavuje odporúčanú dĺžku (v metroch). 

 

Obrázok 5-2 Minimálne vzdialenosti ustavenia v prípade nasávacieho potrubia 

 

Keď ventilátor funguje s voľným nasávacím otvorom, musí byť umiestnený ďaleko od stien alebo iných 
strojných zariadení, v minimálnej vzdialenosti rovnajúcej sa 1,5-násobku veľkosti ventilátora (uvedenej na 
identifikačnom štítku). Výsledok vydelený 1000 predstavuje minimálnu požadovanú dĺžku (v metroch). 
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Obrázok 5-3 Minimálne vzdialenosti pre ustavenie ventilátora s voľným nasávacím otvorom 

 

 

 

UPOZORNENIE: 

Prechod priestorom nasávania ventilátorov, ktoré sú schopné pri nulovom prietoku vytvoriť 
podtlak prevyšujúci 5000 Pa, musí byť znemožnený aj pre kvalifikovaný personál. 

 

 

5.2 Inštalácia odstredivých ventilátorov  

 

5.2.1 Odstredivé ventilátory s jednoduchým nasávaním 

Pre ventilátory vo vyhotovení 1-8-9-12, ktoré sú dodávané rozmontované na dve alebo viac častí, je 
potrebné vykonať nasledujúce fázy (očíslovanie sa vzťahuje na obrázok 5-4 pre ventilátory vo vyhotovení 1-
9-12 a na obrázok 5-5 pre ventilátory vo vyhotovení 8): 

 

Fáza Operácia Popis 

1 Umiestnenie skrine [1] (alebo 
jej spodnej časti [1b], 
obrázok 5-5, ak je rozdelená 
na viacero častí) 

Skriňa musí byť umiestnená na základy tak, aby jej zaistenie 
prostredníctvom skrutiek nevyvolávalo pnutia a deformácie, a preto 
ju podľa možností upevňujte v oporných bodoch podložky. 

 

2 Ustavenie sedla [2] (ak je 
oddelené od skrine) 

Postupujte ako vo fáze 1. 

3 Ustavenie ložiskových 
domcov uloženia hriadeľa [3] 
(s výnimkou vyhotovenia 4) 

ventilátory od firmy FVI sú vybavené jedným z nasledujúcich 
ložiskových domcov uloženia hriadeľa: 

Monobloky ložiskových domcov uloženia hriadeľa typu ST s 
guličkovými a/alebo valčekovými ložiskami (viď Tabuľka 9-1). 

Monobloky ložiskových domcov uloženia hriadeľa typu SN s 
nasmerovateľnými guličkovými a/alebo valčekovými ložiskami (viď 
Tabuľka 9-2). 

Pri montáži ložísk na hriadeľ je vhodné dodržiavať nasledujúce 
základné pokyny: 

Pri rovných blokoch uloženia hriadeľa s guličkovými alebo 
valčekovými ložiskami namontujte ložiská do určenej polohy na 
hriadeli tak, aby ste ich úplne nedotiahli. 

Umiestnite spodnú časť bloku na podstavec, povkladajte 
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Fáza Operácia Popis 

a zaskrutkujte skrutky tak, aby ste ich úplne nedotiahli. Umiestnite 
hriadeľ tak, aby ložisko zapadlo do svojho uloženia v nosnom 
prvku, zaistite ložisko a skontrolujte zvyškovú vôľu, podľa 
uvedených hodnôt - viď Tabuľka 8-3 a Tabuľka 8-4, počas 
upevňovaní kužeľových puzdier. Pri rovných blokoch pre 
uloženie hriadeľa veká nie sú vzájomne zameniteľné. Ako 
posledné upevnite bloky k podstavcu, dotiahnutím skrutkových 
spojov. 

Po namontovaní ložiskových domcov musí byť umožnené správne 
ustavenie hriadeľa vzhľadom k vzdialenosti medzi obežným 
kolesom a hubicou (viď fáza 7). 

4 Upevnenie obežného kolesa 
na hriadeľ  [4]. 

 

Skontrolujte, či sú dosadacie plochy zbavené prípadných otrepov 
alebo nečistôt. V opačnom prípade ich odstráňte jemným pilníkom 
alebo brúsnym papierom. Skontrolujte priemer hriadeľa. 

 

Podľa potreby zmenšite priemer hriadeľa motora až na menovitý 
rozmer s toleranciou +0/+5 mikrometra. Montáž s nadmernou vôľou 
je príčinou vibrácií. Násilne vykonaná montáž spôsobuje 
deformácie, vibrácie a spôsobuje problémy pri uvoľňovaní klieštiny 
obežného kolesa . 

Umiestnite pero do príslušnej drážky a namažte povrch hriadeľa 
ľahkou vrstvou mazacieho tuku. Zakliňte obežné koleso a 
skontrolujte, či je kolmé na os hriadeľa motora alebo bloku pre 
uloženie hriadeľa. Je nevyhnutné, aby bol tento úkon 
vykonaný nenásilne a len na základe pôsobenia upevňovacej 
skrutky. Nedoťahujte skrutku náboja na doraz pred konečnou 
kontrolou ustavenia. 

5 Dokončenie montáže skrine 
(len pre skrine rozdelené na 
viacero častí: napr. [1a] na 
obrázku 5-5) 

Vykonáva sa po montáži obežného kolesa. Naneste na styčné 
plochy lepidlo a nalepte na ne tesniaci prúžok (dodaný spolu s 
ventilátorom). Ustavte časti skrine dotiahnutím všetkých skrutiek. 

 

Počas ustavovania dávajte pozor, aby nedošlo k prudkým nárazom 
do obežného kolesa, pretože by to mohlo narušiť jeho vyváženie. 

6 Montáž nasávacej hubice [5] 
(ak je súčasťou ventilátora) 

Hubica musí byť zaistená medzi bok skrine a prírubu nasávacieho 
potrubia. Môže byť posúvaná jednak vodorovne a jednak zvislo, 
kvôli čo najlepšiemu vystredeniu voči obežnému kolesu (viď odsek 
10.1.2 – Obrázok 10-1, Obrázok 10-2 a Obrázok 10-3). 

Skrutkové spoje budú dotiahnuté po kontrole vystredenia hubice 
voči obežnému kolesu, otáčaním obežného kolesa rukou, kvôli 
overeniu, či sa vzájomne nedotýkajú. Pre ventilátory s oddeleným 
podstavcom, ktoré pracujú pri vysokej teplote (vyššej ako 300°C) je 
potrebné zachovať minimálnu možnú vôľu medzi spodnou časťou 
hubice a poistným kotúčom obežného kolesa. 

Na hubici ventilátorov so skriňou zloženou z dvoch polovíc a pri 
ventilátoroch série FR, FS a DFR, ak sú nainštalované priamo 
firmou FVI, sú po vystredení zaskrutkované vzťažné imbusové 
skrutky s valcovou hlavou, aby bola uľahčená prípadná demontáž a 
spätná montáž, pri zachovaní pôvodného vystredenia. 
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Fáza Operácia Popis 

7 Vyrovnanie hriadeľa do 
vodorovného stavu. (s 
výnimkou vyhotovenia 4) 

Táto kontrola musí byť jednoznačne vykonaná so všetkými 
skrutkovými spojmi dotiahnutými na doraz.  

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: 

Pri ventilátoroch s oddeleným podstavcom, ktoré pracujú pri 
vysokej teplote (vyššej ako 300°C), je potrebné definitívne utiahnuť  
skrutkové spoje ukotvenia medzi skriňou a podstavcom až po 
dosiahnutí prevádzkovej teploty. 

Skontrolujte kolmosť hriadeľa vzhľadom ku skrini a jeho 
vyrovnanie. Skontrolujte presnú a konštantnú vzdialenosť medzi 
obežným kolesom a hubicou. Presné ustavenie sa dosiahne 
nadvihnutím a miernym posunutím monoblokov uloženia hriadeľa. 
Všetky ložiská sú samostrediace, avšak pre dokonalú činnosť 
ventilátora a optimálnu funkčnosť tesnení je potrebné, aby bol aj 
hriadeľ dostatočne vystredený v uloženiach priamych monoblokov. 

8a Montáž remeníc, remeňov 
pre vyhotovenia 1, 9 a 12 [6, 
obrázok 5-4] a príslušné 
napnutie (s výnimkou 
vyhotovenia 4) 

Len u ventilátorov vo vyhotovení 1, 9 a 12: viď obrázok 5-4. 
Podrobný postup je popísaný v odseku 5.3 a v odseku 10.4. 
Prečítajte si tiež odsek 8.4 ohľadom napnutia. 

8b Montáž pružného spoja [6, 
obrázok 5-5] pre vyhotovenie 
8 a príslušné nastavenia 

Len u ventilátorov vo vyhotovení 8: viď obrázok 5-5. Ohľadom 
podrobného postupu vychádzajte zo špecifického návodu, 
dodaného výrobcom spoja, ktorý je súčasťou dokumentácie 
dodávanej firmou FVI spolu s ventilátorom. 

9 

 Na ventilátory, ktoré 
pracujú pri vysokej teplote, 
bude potrebné nainštalovať 
ochranné kryty, ktoré 
zabraňujú styku s povrchmi s 
teplotou > 70 °C 

  

10 Montáž prípadných konzol 
pre spojenie skrine so 
sedlom pre ventilátory vo 
vyhotovení 8 [7 a 8, obrázok 
5-5] 

Pri montáži konzol vyrovnajte ich upevňovacie otvory s otvormi 
navŕtanými v sedle. Po ukončení montáže musí zostava vyzerať 
obdobne, ako na fotografii 67 v odseku 10.6 

11 Montáž prípadných 
ochranných krytov držiakov a 
spoja pre ventilátory vo 
vyhotovení 8 [10 a 11, 
obrázok 5-5] 

Namontujte ochranné kryty a vyrovnajte pritom ich upevňovacie 
otvory s otvormi navŕtanými v sedle. 

Tabuľka 5-1 Zostavenie ventilátora vo vyhotovení 1-8-9-12 

 

 

Min. 850 mm (ref. EN13857) 
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Obrázok 5-4 Zostavenie ventilátora vo vyhotovení 12 

 

 

 

 

Obrázok 5-5 Zostavenie ventilátora vo vyhotovení 8 
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5.2.2 Odstredivé ventilátory s dvojitým nasávaním 

Pri ventilátoroch vo vyhotovení 6 je postup montáže nasledujúci (ohľadne číslovania viď Obrázok 5-6). 

 

Fáza Operácia Popis 

1 Ustavenie skrine [1] (alebo 
jej spodnej časti, ak je 
rozdelená na viacero častí) 

Ako vo fáze 1, pre odstredivé ventilátory s jednoduchým 
nasávaním. 

 

2 Dokončenie montáže skrine 
(len pre skrine rozdelené na 
viacero častí)  

Naneste na styčné plochy lepidlo a nalepte na ne tesniaci prúžok 
(dodaný spolu s ventilátorom). Ustavte časti skrine dotiahnutím 
všetkých skrutiek. 

3 Ustavenie hubice [6] a 
bubna, na ktorom je uložený 
monoblok ložiskových 
domcov uloženia hriadeľa [7] 

Namontujte vyššie uvedené časti zo strany náhonu. 

 

4 Umiestnenie ložiskových 
domcov uloženia hriadeľa na 
hriadeli [3] 

Aj v tomto prípade sa inštalujú rovné monobloky typu SN (dodržte 
pokyny uvedené vo fáze 3 pre odstredivé ventilátory s 
jednoduchým nasávaním). 

5 Inštalácia hriadeľa [8] 

 

Zasuňte do skrine hriadeľ s už namontovaným obežným kolesom. 

6 Ustavenie hubice [9] a 
bubna, na ktorom je uložený 
monoblok ložiskových 
domcov uloženia hriadeľa 
[10] 

Namontujte vyššie uvedené časti z protiľahlej strany náhonu. 

 

7 Vyrovnanie hriadeľa do 
vodorovnej polohy 

Ako vo fáze 7, pre odstredivé ventilátory s jednoduchým 
nasávaním. 

8 Montáž remeníc, remeňov 
[11] a príslušné napnutie 

Len pre ventilátory vo vyhotovení 6 a 18, viď Obrázok 5-6 a viď , 
odsek 8.4 ohľadne napnutia. 

9 

 Na ventilátory, ktoré 
pracujú pri vysokej teplote, 
bude potrebné nainštalovať 
ochranné kryty, ktoré 
zabraňujú styku s povrchmi s 
teplotou > 70 °C 

  

Tabuľka 5-2 Zostavenie odstredivého ventilátora s dvojitým nasávaním 

 

 

Min. 850 mm (ref. EN13857) 
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Obrázok 5-6 Zostavenie odstredivého ventilátora s dvojitým nasávaním 
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5.3 Montáž a nastavenie remeňových prevodov a záverečnej kontroly 

 

Keď je ventilátor poháňaný prostredníctvom klinových remeňov, montáž náhonu sa vykonáva nižšie 
uvedeným spôsobom: 

 Dôkladne vyčistite kužeľové časti a otvor puzdra pred jeho umiestnením do remenice. 

 Vložte puzdro do remenice, pričom dbajte, aby si vzájomne odpovedali polovičné otvory so závitom 
v remenici s polovičnými otvormi bez závitu v puzdre. 

 Rukou zaskrutkujte skrutky tak, aby ste ich úplne nedotiahli. 

 Všetko nasuňte na hriadeľ potom, ako ste ho dôkladne očistili. 

 Umiestnite remenice a pravítkom skontrolujte, či sú vyrovnané. 

 Zaistite celok striedavým dotiahnutím skrutiek. 

 Namontujte remene. 

 Odporúča sa nepôsobiť na remene násilím (pákou), aby ste nepretrhli ich vystužovacie vlákna. 

 Pred napnutím remeňov označte na napnutom boku úsek známej dĺžky (napr. 100 mm) a otáčaním 
prevodu postupne napnite remene (spôsobom popísaným v odseku 8.4 Napnutie a čistenie 
remeňov), až kým nedosiahnete predĺženie, ktoré sa rovná: 

0,8% pre rovnomerný krútiaci moment; 

1% pre nerovnomerný krútiaci moment. 

 

 
Nadmerné napnutie remeňov môže poškodiť ložiská a spôsobiť zlomenie hriadeľa. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Pre prenos náhonu prostredníctvom pružnej spojky je potrebné skontrolovať vyrovnanie pred 
uvedením do činnosti, pretože podstavec by mohol byť zdeformovaný počas prepravy alebo 
následkom dotiahnutia základových skrutiek. 
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5.4 Elektrické zapojenie 

 

 

UPOZORNENIE: 

Ventilátor je dodaný v zhode so smernicou 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite. 
Na elektromotor, ak je dodaný s ventilátorom, sa vzťahuje záruka výrobcu, že je v zhode s 
uvedenou smernicou. Za kontrolu zhody rozvodu, do ktorého je zapojený ventilátor, s 
uvedenou smernicou zodpovedá ten, kto vykoná inštaláciu. V prípade, ak motor nie je dodaný 
spolu s ventilátorom, ale je namontovaný zákazníkom, zákazník je poviný overiť, či je v zhode 
s uvedenou smernicou.  

 

Pripravený prívod elektrického napájania musí mať dostatočný výkon. 

Pripojenie k elektrickej sieti musí vykonať kvalifikovaný technik a v každom prípade pripomíname, že za celú 
časť elektrického napájania až po svorkovnicu motora zodpovedá zákazník. 

Upozorňujeme zákazníka na skutočnosť, že je potrebné zaistiť všetky bezpečnostné podmienky pre 
„uzemnenie ventilátora“. 

Zemniaci rozvod musí spĺňať predpisy platné v krajine inštalácie a musí byť pravidelne kontrolovaný 
kvalifikovaným technikom. 

Zemniaci vodič zapojte ako prvý, ešte pred všetkými ďalšími pripojeniami. 

Skontrolujte, či je schéma zapojenia (viď Obrázok 5-7) uspôsobená pre napájacie napätie, ktoré je v sieti.  

Štandardné elektromotory môžu obvykle pracovať nezávisle v obidvoch smeroch otáčania. Na zmenu smeru 
otáčania stačí vzájomne vymeniť dva ľubovoľné fázové vodiče napájacieho prívodu priamo na svorkovnici. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Inštalatér bude mať na starosť prípravu obvodu elektrického napájania ventilátora, v zhode s 
normou EN 60204-1.  

Konkrétne je potrebné nainštalovať elektrický úsekový vypínač v blízkosti ventilátora, aby mal 
personál poverený údržbou priamu kontrolu nad elektrickým napájaním ventilátora (viď body: 
9.2.6.3 - Ovládanie aktivácie a 10.7 - Prvky núdzového zastavenia EN 60204-1) 

 

Autor návrhu elektrického rozvodu bude mať ďalej na starosť navrhnúť umiestnenie ovládacích prvkov pre 
uvádzanie do činnosti, bežné zastavenie a núdzové zastavenie v súlade s prílohou I SMERNICE O 
STROJNÝCH ZARIADENIACH 2006/42/ES.   

 

 

UPOZORNENIE: 

Zákazník a/alebo elektroinštalatér sú/je ďalej zodpovední/ý za návrh rozmerov a voľbu 
zariadenia a káblov pre elektrické zapojenie ventilátora na základe nainštalovaného motora a 
napájacieho vedenia na vstupe. 

Práce na elektrickom rozvode musia prebiehať pri zastavenom ventilátore, odpojenom od elektrickej siete. 

Pred inštaláciou/uvedením do prevádzky je potrebné skontrolovať, či sa údaje elektromotora, uvedené na 
identifikačnom štítku, zhodujú s parametrami napájacej siete. 
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Uvedené schémy majú len orientačný charakter: prezrite si schému zapojenia dodanú výrobcom motora. 

Trojfázové motory s jednou 
rýchlosťou 

Trojfázové motory 

Jedno vinutie 

Jedno napätie 

Trojfázové motory 

Dva oddelené vinutia 

Jedno napätie 

 
  

Zapojenie do trojuholníka  
Zapojenie Dahlander alebo PAM pre 

vysokú rýchlosť  
Zapojenie pre vysokú rýchlosť  

 
  

Zapojenie do hviezdy  
Zapojenie Dahlander alebo PAM pre nízku 

rýchlosť  
Zapojenie pre nízku rýchlosť  

Obrázok 5-7 Schéma elektrických zapojení motorov s jednou alebo dvomi rýchlosťami 

5.5 Pripojenie potrubí  

Pripojenie ventilátora k potrubiam musí byť vykonané tak, aby boli jednotlivé časti správne ustavené a aby 
nedochádzalo k upchaniu kanálov tesnením alebo pružnými časťami. Hmotnosť potrubí nesmie zaťažovať 
ventilátor a je potrebné zabrániť deformácii častí stroja následkom pripojenia. Prípadné pružné spoje medzi 
ventilátorom a nasávacím potrubím a/alebo prítokovým potrubím musia byť nainštalované tak, aby 
nedochádzalo k pnutiu pružných častí, a aby sa zabránilo vzájomnému styku kovových častí samotných 
spojov (viď obr. 5-8 ohľadne tolerancií montáže). 

 

 

 

Obrázok 5-8 Tolerancie montáže pružných spojov 

Teoretický stav              Paralelná odchýlka                        Axiálne stlačenie                 Uhlová odchýlka  
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Ak to priestory inštalácie dovoľujú, odporúča sa (kvôli zaisteniu správneho vstupu média do nasávacieho 
otvoru) pripraviť pre ventilátory s nasávaním prostredníctvom pripojeného potrubia rovný úsek potrubia, ktorý 
sa rovná 2,5-násobku veľkosti ventilátora (uvedenej na identifikačnom štítku). Výsledok vydelený 1000 
predstavuje odporúčanú dĺžku (v metroch). 

 

 

Obrázok 5-9 Minimálne vzdialenosti ustavenia v prípade nasávacieho potrubia 
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6 KONTROLY, KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAŤ PRED UVEDENÍM DO CHODU A 
PO ŇOM 

 

6.1 Predbežné kontroly 

 

 

UPOZORNENIE: 

Kontroly pri prvom uvedení do chodu musia byť vykonané výhradne pri zastavenom 
ventilátore, odpojenom od elektrickej siete. 

 

Pri prvom uvedení zariadenia do činnosti je potrebné vykonať niektoré predbežné kontroly: 

 Kontrola, či je ventilátor vhodný pre dané použitie 

 Kontrola, či menovité údaje súhlasia so štítkom náhonu v prípade náhonu vykonaného inštalatérom. 

 Kontrola, či sú nainštalované všetky ochranné kryty. 

 Kontrola všetkých skrutkových spojov určených firmou FVI. 

 Kontrola dotiahnutia skrutkových spojov (obežné koleso, nosné prvky, základy, prípadný prenos). 

 Kontrola stavu mazania ložísk ventilátora a motora; podľa potreby vymeňte mazací tuk (viď  kapitola 8 
ÚDRŽBA). 

 Kontrola voľného otáčania všetkých rotujúcich častí. 

 Kontrola, či sa vo vnútri  ventilátora nenachádzajú predmety alebo cudzie telesá. 

 Kontrola správnosti smeru otáčania: Stačí krátky prúdový impulz na určenie toho, či smer otáčania 
zodpovedá smeru vyznačeného šípkou na skrini ventilátora; podľa potreby zmeňte smer otáčania (viď 
Elektrické zapojenie). 

 

Firma FVI ponúka kontrolný zoznam, uvedený v odseku 12.2, na registráciu prípadných kontrol týkajúcich sa 
bezpečnosti. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Pred vykonaním kontroly uvedenej v kontrolnom zozname (viď odsek 12.2) nesmú byť 
vykonané skúšky činnosti. 

 

6.2 Kontroly, ktoré je potrebné vykonať po dosiahnutí prevádzkových otáčok 

Skontrolujte, či prúdový odber nepresahuje hodnotu uvedenú na identifikačnom štítku motora, a v opačnom 
prípade okamžite zastavte ventilátor a obráťte sa na výrobcu. 

Činnosť ventilátora nesmú sprevádzať nadmerné vibrácie a poruchová hlučnosť. 

Pri zastavenom ventilátore skontrolujte, či teplota ložísk nepresahuje povolené tolerančné rozmedzie (pri 
teplote prostredia 20°C musí byť teplota nosných prvkov maximálne 70°C). Je potrebné mať na pamäti, že 
počas prvých hodín prevádzky môže byť dosiahnutá vyššia teplota, ako je uvedená, ak sa následne 
stabilizuje na nižšej hodnote. V prípade poruchového prehriatia ložísk sa obráťte na servisnú službu firmy 
FVI. 

Po 3-4 hodinách činnosti pri zastavenom ventilátore odizolovanom od zdrojov energie znovu skontrolujte 
dotiahnutie skrutiek, teplotu ložísk a pri ventilátoroch s náhonom aj teplotu a napnutie remeňov. 
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Ventilátory vyrobené firmou FVI môžu byť na požiadanie vybavené snímačmi vibrácií a/alebo teploty ložísk 
ložiskového domca (pre ventilátory s náhonom). V takom prípade FVI zaistí inštaláciu snímača vibrácií na 
ložiskový domec na strane obežného kolesa a teplotnej sondy na ložiskový domec na strane náhonu.  

V prípade vibrácií je kritériom pre kontrolu bezpečnostných podmienok norma ISO 14694:2003, ktorá 
odporúča nasledujúce limity pre mechanické vibrácie (rýchlosť vibrácií v mm/s RMS) merané v podmienkach 
inštalácie: 

 

 alarm: 7.1 (pevná konštrukcia),  11.8 (pružná konštrukcia); 

 zastavenie:  9 (pevná konštrukcia),  12.5 (pružná konštrukcia); 

 

Uvedené limity sú firmou FVI považované za platné s výnimkou špecifických pokynov ohľadne jednotlivých 
aplikácií. 

Bod a smer merania: na ložiskových domcoch ventilátora, v smere kolmom na os otáčania, na vodorovnej 
alebo na zvislej ploche. 

Použitie definície pevnej alebo pružnej spojky sa vzťahuje na skutočnosť, že konštrukcia sa vyznačuje prvou 
kritickou rýchlosťou vyššou alebo nižšou, ako je prevádzková rýchlosť. Obvykle majú ventilátory od firmy FVI 
pevnú konštrukciu vzhľadom k tejto definícii. 

Vzťažné limity pre teplotu na ložiskových domcoch, merateľné na vonkajšej krúžku ložiska nezávisle na 
teplote prostredia, sú uvedené nižšie:  

 

 alarm 100 °C; 

 zastavenie 120 °C;  

 

 

6.2.1 Vizuálne kontroly ochranných krytov 

Pre ochranné kryty v tvare mriežky môžu byť prijaté nasledujúce kontrolné kritéria: 

 Korózia alebo zmatnenie pozinkovania 

 Porušenie bodových zvarov/zvarov všeobecne 

 Akustické prejavy, typické pre porušené ochranné kryty 

 Nárazy a trvalé deformácie prvkov 

 Prerušenie vodičov 

 Korózia skrutkových spojov 

 Uvoľnenie upevňovacích prvkov 

 

Pre ochranné kryty z ohýbaného a lakovaného plechu môžu byť prijaté nasledujúce kontrolné kritéria: 

 Korózia alebo zmatnenie laku 

 Porušenie bodových zvarov/zvarov všeobecne 

 Akustické prejavy, typické pre porušené ochranné kryty 

 Nárazy a trvalé deformácie prvkov 

 Mechanická deformácia alebo poškodenie častí ochranného krytu 

 Trhliny 

 Korózia skrutkových spojov 

 Uvoľnenie upevňovacích prvkov 
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UPOZORNENIE: 

Všetky ochranné kryty musia byť každý mesiac kontrolované a podľa potreby vymenené. 

 

 

UPOZORNENIE: 

V prípade pochybností zintenzívnite kontroly alebo vymeňte  ochranný kryt. 

 

6.2.2 Kontrola a vyčistenie častí prichádzajúcich do styku s médiom 

Pravidelné čistenie obežného kolesa umožňuje zabrániť vibráciám vyvolaným prípadnými nánosmi prachu, 
nahromadeného počas činnosti ventilátora.  

Keď je ventilátor určený na prepravu mierne prašných médií, obsahujúcich abrazívny prach, alebo na 
pneumatickú prepravu, je potrebné pravidelne kontrolovať znečistenie a/alebo opotrebovanie 
obežného kolesa.  

Nánosy materiálu alebo opotrebovanie častí obežného kolesa môžu viesť k poruchovým vibráciám vo 
ventilátore. 

 

6.2.3 Vizuálna kontrola lopatiek a skrine ventilátora 

Prostredníctvom vizuálnej kontroly je potrebné pravidelne kontrolovať opotrebovanie lopatiek, pretože tento 
jav môže predstavovať vysoké riziko pre vymrštenie lopatky alebo poškodenie konštrukcie spôsobené 
únavou s následkami, ktoré môžu byť i smrteľné. 

Je potrebné vizuálne, pomocou prenosného svietidla, kontrolovať, či lopatky a skriňa nejavia známky 
abrazívneho opotrebenia. Pomaly otáčajte obežným kolesom a skontrolujte všetky lopatky. Musia byť 
dokonale neporušené a nesmú v žiadnom mieste vykazovať známky abrazívneho opotrebenia. 

S odvolaním sa na jav korózie je na lopatkách a na skrini zrejmé, že pôsobenie korozívnych a kyslých 
prostredí môže negatívne ovplyvniť hrúbku bezpečnostných prvkov ventilátora. 

Tento jav nesmie byť podcenený aj preto, že nezávisí výhradne na koncentrácii agresívnych látok. 

Je možne, že počas páuz pracovného cyklu ventilátora sa vytvorí kondenzát, ktorý môže urýchliť chemickú 
koróziu do takej miery, že zmeny prierezu materiálov ohrozia ich celistvosť. 
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6.2.4 Rozmerové kontroly  

 

KONTROLNÝ ZOZNAM – ROZMEROVÉ KONTROLY JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ 

KONTROLOVANÝ 
PRVOK 

DRUH 
KONTROLY/PRÍSTROJA 

KRITÉRIUM 
PRIJATEĽNOSTI 

VÝSLEDOK 

Obežné koleso:  hrúbka 
lopatiek 

Rozmer/Presné meradlo  

Zníženie neprekračujúce 
10% hrúbky v 
neopotrebovanom mieste 
alebo v mieste s 
neporušeným lakom 

V PORIADKU 

 

Obežné koleso: 
hrúbkomer protikotúča 

Rozmer/Presné meradlo 

Zníženie neprekračujúce 
10% hrúbky v 
neopotrebovanom mieste 
alebo v mieste s 
neporušeným lakom 

V PORIADKU 

 

Skriňa: hrúbka bočných 
panelov a pásu 

Rozmer/Presné meradlo s 
kružidlom alebo 
ekvivalentné 

Zníženie neprekračujúce 
10% hrúbky v 
neopotrebovanom mieste 

V PORIADKU 

 

Hubica: hrúbka Rozmer/Presné meradlo 

Zníženie neprekračujúce 
20% hrúbky v 
neopotrebovanom mieste 
alebo v mieste s 
neporušeným lakom 

V PORIADKU 

 

Antivibračné spoje: 
hrúbka plechu 
zabraňujúceho 
opotrebeniu (ak je 
súčasťou) 

Rozmer/Presné meradlo 

Zníženie neprekračujúce 
20% hrúbky v 
neopotrebovanom mieste 
alebo v mieste s 
neporušeným lakom 

V PORIADKU 

 

Zvary (celá konštrukcia) Vizuálna 
Neporušenosť a absencia 
prasklín 

V PORIADKU 

 

Dátum:  

Podpis:  
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7 PORUCHY ČINNOSTI ODSTREDIVÝCH VENTILÁTOROV  

7.1 Najčastejšie poruchy 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené základné problémy, s ktorými sa môžete stretnúť: 

 

PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE 

Výkonový odber je oveľa nižší, ako je 
hodnota projektového návrhu 

Príliš nízka rýchlosť otáčania Zvýšte rýchlosť otáčania 

Otvory alebo potrubia sú čiastočne 
upchaté 

Odstráňte upchatie 

Skontrolujte polohu regulačných 
prvkov 

Čiastočne upchaté obežné koleso Odstráňte upchatie 

Zvyškový tlak zariadenia je vyšší, ako 
je hodnota projektového návrhu 

Skontrolujte hodnotu zvyškového 
tlaku rozvodu 

Hustota média je nižšia, ako je 
predpokladaná hodnota 

Skontrolujte hustotu média 

Vysoký odber výkonu 

Príliš vysoká rýchlosť otáčania Znížte rýchlosť otáčania  

Zvyškový tlak zariadenia je nižší, ako 
je hodnota projektového návrhu 

Skontrolujte hodnotu zvyškového 
tlaku rozvodu 

Chybný smer otáčania obežného 
kolesa 

Skontrolujte smer otáčania a 
nasmerovanie obežného kolesa 

Predbežný smer prúdenia vzduchu je 
opačný, ako je smer otáčania 
ventilátora 

Skontrolujte minimálne vzdialenosti 
ustavenia (časť 5.1.1) alebo správne 
nasmerovanie hubice predbežných 
rozvádzačov  

Hustota média je vyššia, ako je 
predpokladaná hodnota 

Skontrolujte hustotu média 

Napájanie motora nižším ako 
menovitým napätím 

Skontrolujte správnosť napájacieho 
napätia motora  

Chyby vo vinutí motora Skontrolujte správnu činnosť motora 

Nedostatočný tlak 

Príliš nízka rýchlosť otáčania Zvýšte rýchlosť otáčania 

Hustota média je nižšia, ako je 
predpokladaná hodnota 

Skontrolujte hustotu média 

Prietok vzduchu je vyšší, ako je 
predpokladaná hodnota 

Skontrolujte hodnotu zvyškového 
tlaku rozvodu 

Prerušovaná činnosť 

Nestabilita prietoku vzduchu 
Skontrolujte predpokladaný pracovný 
rozsah prevádzkovej krivky  

Fluktuácia prietoku pre ventilátory 
pracujúce paralelne 

Skontrolujte režim inštalácie na 
zariadení 

Vírivosť vzduchu vyvolaná zariadením 
nachádzajúcim sa v blízkosti 
nasávacieho otvoru 

Skontrolujte minimálne vzdialenosti 
ustavenia (časť 5.1.1) 
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PROBLÉM PRÍČINA RIEŠENIE 

Vibrácie 

Prerušovaná činnosť 
Viď predchádzajúci bod "Prerušovaná 
činnosť" 

Rezonancia konštrukcie a špecifické 
rýchlosti otáčania 

Pri použití meniča zabráňte činnosti s 
týmito rýchlosťami alebo zmeňte 
vlastnú frekvenciu systému 

Opotrebovanie častí obežného kolesa Skontrolujte obežné koleso  

Nánosy na obežnom kolese Skontrolujte obežné koleso 

Ľahká vzájomná kolízia častí počas 
pohybu 

Skontrolujte správnosť spojenia 
pohybujúcich sa častí 

Vlastné poruchy ložísk Skontrolujte stav ložísk  

Poruchy ložísk, spôsobené 
nevyvážením obežného kolesa alebo 
nadmerným napnutím remeňa 

Skontrolujte stav ložísk  

Skontrolujte napnutie remeňov (viď , 
odsek 8.4) 

Hlučnosť 

Ľahká vzájomná kolízia častí počas 
pohybu 

Skontrolujte správnosť spojenia 
pohybujúcich sa častí 

Vibrácie Viď predchádzajúci bod "Vibrácie" 

Prerušovaná činnosť Viď bod "Prerušovaná činnosť" 

Elektromagnetické poruchy motora  
Skontrolujte stav napájania motora 
(meniča) 

Prítomnosť nástavcov alebo ostrých 
hrán 

Skontrolujte, či sú hrany, 
prichádzajúce do styku so vzduchom, 
zaoblené 
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8 ÚDRŽBA 

 

 

Pred vykonaním údržby na ventilátore si pozorne prečítajte túto časť: tým sa zabezpečia 
podmienky vyššej bezpečnosti pre poverený personál a vyššia spoľahlivosť vykonaných 
zásahov. 

 

Bezpečnostné pravidlá počas údržby ventilátora musia brať do úvahy, že: 

 Údržba a/alebo mazanie musia byť vykonané výhradne kvalifikovaným a odborným technikom, špecificky 
autorizovaným technickým vedením výrobného závodu, podľa platných smerníc a bezpečnostných 
pravidiel a s použitím vhodných nástrojov, prístrojov a výrobkov určených na tento účel. 

 Počas fáz údržby je potrebné používať vhodný odev, ako sú priľnavé pracovné kombinézy, ochrannú obuv 
a je dôležité nepoužívať široké kusy oblečenia s vyčnievajúcimi časťami. 

 Počas všetkých fáz údržby ventilátora sa odporúča ohraničiť ho a označiť tabuľkami s nápisom „ÚDRŽBA 
VENTILÁTORA“ 

 

 

UPOZORNENIE: 

Počas akéhokoľvek úkonu údržby bude musieť byť ventilátor odpojený a odizolovaný od 
elektrického napájania. Pred prístupom k ventilátoru a k jeho častiam sa vždy uistite, že 
obežné koleso aj motor sú zastavené, alebo otvorte kontrolné okienko. 

V prípade ventilátorov, ktoré prepravujú horúce média vyčkajte pred vykonaním údržby, kým 
ventilátor nevychladne, aby ste predišli styku s horúcimi povrchmi. 

V prípade údržby otočných častí alebo vo vnútri potrubí je ďalej potrebné: 

 Ak sa tam nachádza pružná spojka, odpojte ju od motora; 

 Ak sú súčasťou hnacie remene, je potrebné zložiť ich z remeníc. 

 

 

UPOZORNENIE: 

V prípade použitia viacstupňového ventilátora odpojte elektrické napájanie vo vnútri 
viacstupňového ventilátora a pred zásahom v rámci ľubovoľného úkonu údržby najskôr 
skontrolujte, či je obežné koleso úplne zastavené. 

 

Zodpovedný vedúci údržby musí mať k dispozícii skupinu osôb, ktoré sú schopné vzájomne spolupracovať a 
zabezpečiť absolútnu koordináciu pre zaistenie maximálnej bezpečnosti ohrozených osôb. Všetky osoby, 
ktoré sú poverené údržbou, musia byť v neustálom vizuálnom styku kvôli signalizácii prípadných 
nebezpečenstiev. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Prípadný presun demontovaných častí stroja musí byť vykonaný prostredníctvom vhodných 
prepravných a dvíhacích zariadení. 

 

 
Na údržbu ventilátora nie je obvykle potrebná špeciálna výbava. 
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Pravidelná údržba ventilátora, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou, je nevyhnutná pre jeho 
správnu činnosť a navyše predstavuje bezpečnostný faktor pre obsluhu. 

 

Na uľahčenie plánovanej (riadnej) údržby firma FVI pripravila schému so základnými pokynmi, týkajúcimi sa 
bodov, ktoré sú predmetom kontroly, alebo ich intervalu (viď odsek 12.3). 

 

 

Pravidelné čistenie a údržba tvoria spolu s mazaním nevyhnutný predpoklad na dosiahnutie 
správnej činnosti a čo najdlhšej životnosti ventilátora. 

 

8.1 Mazanie ložísk 

Skontrolujte a dodržujte intervaly mazania ložísk.  

Ložiská nainštalované v ložiskových domcoch ventilátorov s náhonom musia byť mazané v takých 
intervaloch a takým množstvom mazacieho tuku, aké je uvedené na štítku náhonu, ktorý je priložený k 
dokumentácii ventilátora, pokiaľ bol ventilátor dodaný spolu s náhonom. V prípade, že bol ventilátor dodaný 
vo vyhotovení 1 alebo 6 (čistý hriadeľ, bez náhonu), je potrebné preštudovať tabuľku (viď Tabuľka 8-2) 
ohľadne správneho intervalu mazania. Vykonajte mazanie s použitím odporúčaným alebo ekvivalentným 
typom mazacieho tuku. Intervaly mazania musia byť znížené v prípade, ak ventilátor pracuje v prašnom 
alebo korozívnom prostredí, alebo v prostredí so zvýšenou teplotou, približne o 40% alebo viac, vzhľadom k 
hodnote uvedenej na štítku náhonu, v závislosti na náročnosti pracovných podmienok. 

 

 

Nadmerné množstvo maziva spôsobuje prehriatie ložísk: odporúča sa naplniť ložiskové domce 
väčším množstvom mazacieho tuku, ako je určené. 

Ak nie je uvedené inak, ložiská ventilátorov od firmy FVI sú namazané mazacím tukom: 

 
SHELL GADUS S3 V100 2 

s obsahom komplexného lítiového mydla, s bodom pre tvorbu kvapiek pri 250 ºC (IP 396) a pracovným 
prienikom pri 25 ºC - 0.1 mm (IP50/ ASTM D217) 265÷295. Kinematická viskozita (IP 71/ ASTM D445) : 100 
cSt pri 40 ºC; 11,3 cSt pri 100 ºC. 

Mazacie tuky s porovnateľnými vlastnosťami sú nasledujúce: 

 S.R.I. GREASE 2 

 ALETIUM GREASE 2 

 MOBIPLEX 47 

 
RUBENS 

 
GP GREASE 

 
CERAN WR 2 

 
CASTROL SUPER GREASE 2 
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Ložiskový domec typu 
Množstvo mazacieho tuku pre 

prvé naplnenie (g) 

SN 507 … 50 

SN 508 … 60 

SN 509 … 65 

SN 510 … 75 

SN 511 … 100 

SN 512 … 150 

SN 513 … 180 

SN 516 … 280 

SN 517 … 330 

SN 518 … 430 

SN 520 … 630 

SN 522 … 850 

SN 524 … 1000 

SN 526 … 1100 

SN 528 … 1400 

SN 530 … 1700 

ST … 
Naplňte úplne ložisko, ale len 
čiastočne voľný priestor v 
ložiskovom domci 

Tabuľka 8-1 Množstvo mazacieho tuku pre prvé naplnenie ložiskových domcov a ložísk pre ventilátory s 
predlohou  

 

 

 

Obvykle sú motorové ložiská až do veľkosti 160, s celoživotnou náplňou maziva, a preto 
nevyžadujú tento úkon. 

 

Skontrolujte a dodržujte intervaly mazania uvedené výrobcom motora. V každom prípade je vhodné zaistiť 
pravidelnú výmenu ložísk takého typu, ako je uvedené na štítku motora. 

 

 
Na mazanie motorových ložísk používajte mazací tuk odporúčaný výrobcom motora. 
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Ložiskový domec 

typu 

Ložisko typu  

(Strana remenice) 

Rýchlosť otáčania (ot./min) 
Množstvo 

mazacieho 

tuku 
(g) 

Ložisko typu 
(protiľahlá strana 

remenice) 

Rýchlosť otáčania (ot./min) 
Množstvo 

mazacieho 

tuku 
(g) 

1060 1500 2120 3000 4250 1060 1500 2120 3000 4250 

Mazací interval v hodinách Mazací interval v hodinách 

ST 47 A-AL  6204 Z 12500 8000 6300 4000 3150 4 6204 Z 12500 8000 6300 4000 3150 4 

ST 62 A-AL 6305 Z 11200 7100 5600 3550 2800 5 6305 Z 11200 7100 5600 3550 2800 5 

ST 80 A-AL 6307 Z 10000 6300 5000 3150 2500 7 6307 Z 10000 6300 5000 3150 2500 7 

ST 90 A-AL 6308 Z 9000 5600 4500 2800 2240 9 6308 Z 9000 5600 4500 2800 2240 9 

ST 90 B-BL NU 308 ECP 4500 2800 2250 1400 1120 9 6308 Z 9000 5600 4500 2800 2240 9 

ST 100 A-AL  6309 Z 8000 5000 4000 2500 2000 11 6309 Z 8000 5000 4000 2500 2000 11 

ST 100 B-BL NU 309 ECP 4000 2500 2000 1250 1000 11 6309 Z 8000 5000 4000 2500 2000 11 

ST 110 A-AL 6310 Z 7100 4500 3550 2240 1800 14 6310 Z 7100 4500 3550 2250 1800 14 

ST 110 B-BL NU 310 ECP 3550 2250 1800 1120 900 14 6310 Z 7100 4500 3550 2250 1800 14 

ST 120 A-AL 6311 Z 6300 4000 3150 2000 1600 18 6311 Z 6300 4000 3150 2000 1600 18 

ST 120 B-BL NU 311 ECP 3150 2000 1600 1000 - 18 6311 Z 6300 4000 3150 2000 1600 18 

ST 130 A-AL 6312 Z 5600 3550 2800 1800 - 22 6312 Z 5600 3550 2800 1800 - 22 

ST 130 B-BL NU 312 ECP 2800 1800 1400 900 - 22 6312 Z 5600 3550 2800 1800 - 22 

ST 150 A-AL 6314 Z 5000 3150 2500 1600 - 28 6314 Z 5000 3150 2500 1600 - 28 

ST 150 B-BL NU 314 ECP 2500 1600 1250 800 - 28 6314 Z 5000 3150 2500 1600 - 28 

ST 180 A-AL 6317 4500 2800 2240 1400 - 36 6317 Z 4500 2800 2240 1400 - 36 

ST 180 B-BL NU 317 ECP 2250 1400 1120 - - 36 6317 Z 4500 2800 2240 1400 - 36 

ST 200 A-AL 6319 4000 2500 2000 - - 45 6319 Z 4000 2500 2000 - - 45 

ST 200 B-BL NU 319 ECP 2000 1250 1000 - - 45 6319 Z 4000 2500 2000 - - 45 

Ložiskový domec 

typu 

Ložisko typu  

(Strana remenice) 

Rýchlosť otáčania (ot./min) 
Množstvo 

mazacieho 

tuku 
(g) 

Ložisko typu 
(protiľahlá strana 

remenice) 

Rýchlosť otáčania (ot./min) 
Množstvo 

mazacieho 

tuku 
(g) 

750 1060 1500 2120 3000 750 1060 1500 2120 3000 

Mazací interval v hodinách Mazací interval v hodinách 

SN 507 B-BL 22207 EK 4000 2500 1600 1000 670 6 22207 EK 4000 2500 1600 1000 670 6 

SN 508 B-BL 22208 EK 3750 2360 1500 950 600 7 22208 EK 3750 2360 1500 950 600 7 

SN 509 B-BL 22209 EK 3550 2250 1400 900 560 9 22209 EK 3550 2250 1400 900 560 9 

SN 509 C-CR-CS 22209 EK 3550 2250 1400 900 560 9 2209 EK 7100 4500 2800 1800 1120 9 

SN 510 B-BL  22210 EK 3350 2120 1320 850 530 11 22210 EK 3350 2120 1320 850 530 11 

SN 510 C-CR-CS  22210 EK 3350 2120 1320 850 530 11 2210 EK 6700 4250 2650 1700 1060 11 

SN 511 C-CR-CS  22211 EK 3150 2000 1250 800 500 13 2211 EK 6300 4000 2500 1600 1000 13 

SN 512 B-BL  22212 EK 3000 1900 1180 750 475 18 22212 EK 3000 1900 1180 750 475 18 

SN 512 C-CR-CS  22212 EK 3000 1900 1180 750 475 18 2212 EK 6000 3750 2360 1500 950 18 

SN 513 B-BL  22213 EK 2800 1800 1120 710 450 22 22213 EK 2800 1800 1120 710 450 22 

SN 513 C-CR-CS  22213 EK 2800 1800 1120 710 450 22 2213 EK 5600 3550 2210 1400 900 22 

SN 516 B-BL  22216 EK 2500 1600 1000 630 - 28 22216 EK 2500 1600 1000 630 - 28 

SN 516 C-CR-CS  22216 EK 2500 1600 1000 630 - 28 2216 EK 5000 3150 2000 1250 - 28 

SN 517 C-CR-CS  22217 EK 2360 1500 950 600 - 32 2217 EK 4750 3000 1900 1180 - 32 

SN 518 B-BL  22218 EK 2250 1400 900 560 - 34 22218 EK 2250 1400 900 560 - 34 

SN 518 C-CL-CR-
CRL-CS-CSL 

22218 EK 2250 1400 900 560 - 34 2218 EK 4500 2800 1800 1120 - 34 

SN 520 B-BL-C 22220 EK 2000 1250 800 - - 40 22220 EK 2000 1250 800 - - 40 

SN 522 B-BL-C 22222 EK 1800 1120 710 - - 50 22222 EK 1800 1120 710 - - 50 

SN 524 B-BL-C  22224 EK 1600 1000 630 - - 60 22224 EK 1600 1000 630 - - 60 

SN 526 C  22226 EK 1500 950 600 - - 70 22226 EK 1500 950 600 - - 70 

SN 528 B-BL-C 22228 CCK/W33 1320 850 - - - 80 22228 CCK/W33 1320 850 - - - 80 

SN 530 C 22230 CCK/W33 1180 750 - - - 90 22230 CCK/W33 1180 750 - - - 90 

POZNÁMKY: 
Intervaly mazania, vypočítané podľa diagramu vybraného z návodu na údržbu ložísk SKF s teplotou vonkajšieho krúžku 70°C. 
Množstvo tuku v gramoch, vypočítané podľa štandardu SKF. 

Tabuľka 8-2 Intervaly mazania a množstvá mazacieho tuku v závislosti od počtu otáčok  ventilátorov.  
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Oporná plocha 

8.2 Kontrola nasmerovateľných valčekových ložísk 

Pred montážou ložiska je potrebné odmerať vnútornú radiálnu vôľu nad valčekom umiestneným najvyššie, 
prostredníctvom hrúbkomera (viď Obrázok 8-1 Kontrola radiálnej vôle ložísk). 

Počas montáže viackrát skontrolujte redukciu vnútornej vôle pod valčekom nachádzajúcim sa najnižšie. 

Správna montáž sa dosiahne redukciou vnútornej vôle a minimálnou zvyškovou vôľou - viď Tabuľka 8-3 
Kontrola radiálnej vôle ložísk 

 

 

Valčekové ložisko 
Redukcia radiálnej 

vôle (mm) 
Minimálna zvyšková vôľa po 

montáži (mm) 

 Bežná vôľa Vôľa C3 

22209  EK od 0,025 do 0,030 0,020 0,030 

22210  EK od 0,025 do 0,030 0,020 0,030 

22212  EK od 0,030 do 0,040 0,025 0,035 

22214  EK od 0,040 do 0,050 0,025 0,040 

22215  EK od 0,040 do 0,050 0,025 0,040 

22216  EK od 0,040 do 0,050 0,025 0,040 

22218  EK od 0,045 do 0,060 0,035 0,050 

22220  EK od 0,045 do 0,060 0,035 0,050 

22222  EK od 0,050 do 0,070 0,050 0,065 

22224  EK od 0,050 do 0,070 0,050 0,065 

22228 CCK/W33 od 0,065 do 0,090 0,055 0,080 

22230 CCK/W33 od 0,075 do 0,100 0,055 0,090 

Tabuľka 8-3 Kontrola radiálnej vôle ložísk  

 

 

 

 
 

Obrázok 8-1 Kontrola radiálnej vôle ložísk  
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8.3 Kontrola nasmerovateľných guličkových ložísk 

Správna montáž sa dosiahne uhlom dotiahnutia, axiálnym posuvom a minimálnou zvyškovou vôľou, ktoré 
odpovedajú uvedeným hodnotám (Tabuľka 8-3). 
 

Nasmerovateľné 
guličkové ložisko 

Uhol dotiahnutia 
(stupne)* 

Axiálny posuv s 
(mm) 

Minimálna zvyšková vôľa po montáži 
(mm) 

 Bežná vôľa Vôľa C3 

2207 EK 70 0,30 0,010 0,020 

2208 EK 70 0,30 0,010 0,020 

2209 EK 80 0,35 0,015 0,025 

2210 EK 80 0,35 0,015 0,025 

2211 EK 75 0,40 0,015 0,030 

2212 EK 75 0,40 0,015 0,030 

2213 EK 80 0,40 0,015 0,030 

2215 EK 85 0,45 0,020 0,040 

2216 EK 85 0,45 0,020 0,040 

2217 K 110 0,60 0,020 0,040 

2218 K 110 0,60 0,020 0,040 

 hodnoty vyššie v priemere o 15-20 stupňov pre ložiská C3 
 

Tabuľka 8-4 Uhol dotiahnutia, axiálny posuv a minimálna zvyšková vôľa guličkových ložísk 

  

 

 

 

Obrázok 8-2 Axiálny posuv s  
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8.4 Napnutie a čistenie remeňov 

Jednoduchý spôsob napnutia klinových remeňov je nasledujúci: Tabuľka 8-5 umožňuje zistiť hodnotu P 
záťaže pre každý remeň podľa druhu profilu a podľa priemeru menšej remenice. Z tabuľky je možné zistiť aj 
hodnotu L. 

Na základe vzorca:  
100

LxI
Le   

Je možné vypočítať hodnotu Le, , kde:  

Le= hĺbka odtlačenia [mm] na strednici vzdialeností osí I 

L = hĺbka odtlačenia pre vzdialenosť osí 100 mm  

I = vzdialenosť osí [mm] 

Po aplikácii záťaže P kolmo v danom priestore (Obrázok 8-3, Obrázok 8-4) je potrebné napnúť náhon až do 
dosiahnutia vypočítanej hĺbky odtlačenia Le . 

 

 

 

 Obrázok 8-3 Kontrola napnutia remeňov Obrázok 8-4 Napínanie remeňov  

 

Profil Záťaž na remeň 
P [N] 

Priemer menšej remenice d 
[mm] 

Hĺbka odtlačenia pre 
vzdialenosť osí 100 mm Le 

SPZ 25 

od 63 do 71 

od 75 do 90 

od 95 do 125 

nad 125 

2,45 

2,20 

2,05 

1,90 

SPA 50 

od 100 do 140 

od 150 do 200 

nad 200 

2,75 

2,55 

2,45 

SPB 75 

od 160 do 224 

od 236 do 355 

nad 355 

2,55 

2,22 

2,10 

SPC 125 

od 224 do 250 

od 265 do 355 

od 400 do 560 

nad 560 

2,55 

2,20 

2,00 

1,90 

Tabuľka 8-5 Napnutie remeňov: skúšobná záťaž a hĺbka odtlačenia  

Le 

I 

I/2 
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Skontrolujte napnutie remeňov najmenej po prvých 8 hodinách a potom vychádzajte z pokynov pre 
plánovanú údržbu (viď odsek 12.3). 

Úplne vymeňte remene, keď je opotrebovanie také, že by mohlo negatívne ovplyvniť činnosť náhonu 
následkom nedostatočného predpätia alebo preklzávania vyššieho ako 4÷5%. Opotrebovanie remeňov 
závisí na mnohých faktoroch, ku ktorým patria charakteristiky prostredia, počet hodín prevádzky, množstvo a 
druh uvedení do chodu. 

 

 

Výrobcovia štandardných klinových remeňov odporúčajú neprekračovať teplotu prostredia 80 
°C. Pre vyššie teploty sú potrebné špeciálne remene. 

 

Znečistené remene nesmú byť čistené rozpúšťadlami ako benzín, benzén, terpentín, atď. ani abrazívnymi 
prostriedkami alebo predmetmi s ostrými hranami. 

Odporúča sa použiť zmes liehu s glycerínom v pomere 1:10. Nainštalované náhony na ventilátoroch od firmy 
FVI majú dva alebo viac remeňov.  

 

 
V prípade poškodenia jedného alebo viacerých remeňov je vhodné vymeniť celú sadu. 

 

 

 

8.5  Pružné spojky 

Kontrolujte pravidelne a v závislosti na prevádzkových podmienkach ventilátora axiálnu vôľu S, uhlové 
vyrovnanie Amax-Amin a paralelné vyrovnanie R (Obrázok 8-5, Obrázok 8-6, Obrázok 8-7). Kontrolujte stav 
nábojov a po každých 3000 hodinách ich namažte odporúčanými mazivami a odporúčaným množstvom (viď 
Tabuľka 8-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 8-5 Axiálny posuv  Obrázok 8-6 Uhlová odchýlka  Obrázok 8-7 Odchýlka 

rovnobežnosti 

S 

R 

Amin 

Amax 
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Typ S min  

[mm] 

Amax-Amin pri 
inštalácii max. 

[mm] 

Amax-Amin pri 
činnosti max. 

[mm] 

R max  

[mm] 

Max. rýchlosť 
[ot./min] 

Mazivo [kg] Odporúčané 
mazivo 

BT4 2 0.15 0.15 0.15 5000 -  

 

 

 

 

Nevyžadujú 
mazanie 

BT6 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT10 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT15 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT22 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT30 2 0.25 0.25 0.25 5000 - 

BT40 2 0.25 0.25 0.25 5000 - 

BT55 2 0.30 0.30 0.30 4900 - 

BT85 2 0.30 0.30 0.30 4300 - 

BT135 2 0.35 0.35 0.35 3700 - 

BT200 2 0.40 0.40 0.40 3400 - 

BT300 3 0.45 0.45 0.45 3000 - 

1020/2020 5.33 0,08 0.25 0.30 4500 0.027 
Agip 

FI FIN 360 

Amoco 

Amolith grease # 2 

Chevron USA 

Chevron Dura-Lith EP2 

Gulf 

Gulf crown grease # 2 

Esso Italia 

Shield 2500 

Mobil 

Mobilux EP 11 

Shell Italia 

Cardium Compound 

Texaco 

Starplex HD 2 

Valvoline 

Val-Lith EP  

1030/2030 5.03 0,08 0.30 0.30 4500 0.04 

1040/2040 5.36 0,08 0.33 0.30 4500 0.054 

1050/2050 5.38 0,10 0.41 0.41 4500 0.073 

1060/2060 6.55 0,13 0.46 0.41 4350 0.090 

1070/2070 6.58 0,13 0.51 0.41 4125 0.110 

1080/2080 7.32 0,15 0.61 0.41 3600 0.170 

1090/2090 7.26 0,18 0.71 0.41 3600 0.25 

1100/2100 10.9 0,20 0.84 0.51 2440 0.430 

1110/2110 10.9 0,23 0.91 0.51 2250 0.510 

1120/2120 14.2 0,25 1.02 0.56 2025 0.740 

1130/2130 14 0,30 1.19 0.56 1800 0.910 

1140/2140 15.5 0,33 1.35 0.56 1650 1.140 

* Údaje uvedené v tabuľkách nachádzajúcich sa v tomto návode pochádzajú priamo z technických návodov príslušných výrobcov. 

Tabuľka 8-6 Technické údaje pružných spojok 
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8.6 Filtre a indikátory tlaku 

Keď je ventilátor vybavený filtrami pre médium na vstupe, je potrebné je ich pravidelně čistiť, aby nezvyšovali 
straty na vstupe a neznižovali tým výkonnosť ventilátora.  

Kontrola a prípadné čistenie je možné vykonávať vo vopred určených intervaloch; v každom prípade sa však 
odporúča použiť diferenciálny indikátor tlaku na monitorovanie tlakového skoku spôsobovaného filtrom. Jeho 
hodnota nesmie nikdy prekročiť 400 Pa.  

 

 

UPOZORNENIE: 

Neprekračujte hodnotu tlaku 400 Pa, aby ste nepoškodili filter, a neovplivnili tým negativne 
nasávanie materiálu ventilátorom. 

 

 
 

8.7 Pružné antivibračné spoje spojenia ventilátor-potrubie 

Pružné spoje vložené medzi ventilátor a prítokové a/alebo nasávacie potrubie sa musia vizuálne kontrolovať 
či nie sú poškodené, alebo či nie sú oddelené pružné časti. V prípade, keď je potrebné ich demontovať kvôli 
údržbe rozvodu a/alebo ventilátora, spätná montáž musí prebehnúť v súlade s predepísanými opatreniami 
pre prvú montáž/inštaláciu (viď odsek 5.5).  
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8.8 Kontrola a vyčistenie častí prichádzajúcich do styku s médiom 

 

Pravidelné čistenie obežného kolesa umožňuje zabrániť vibráciám vyvolaným prípadnými nánosmi prachu, 
nahromadeného počas činnosti ventilátora.  
 

 

Keď je ventilátor určený na prepravu mierne prašných médií, obsahujúcich abrazívny 
prach, alebo na pneumatickú prepravu, je potrebné pravidelne kontrolovať znečistenie 
a/alebo opotrebovanie obežného kolesa.  

 

Nánosy materiálu alebo opotrebovanie častí obežného kolesa môžu viesť k poruchovým vibráciám vo 
ventilátore. 

V prípade nadmerného opotrebovania častí je nevyhnutné vymeniť obežné koleso (ohľadne tohto úkonu sa 
obráťte na Servisnú službu firmy FVI 
 

 

Ohľadne akejkoľvek informácie alebo zmeny, ktorá sa týka našich výrobkov, vás prosíme, aby 
ste sa v predstihu obrátili na technické oddelenie firmy FVI a uviedli typ stroja a výrobné číslo 
uvedené na identifikačnom štítku ventilátora. 

 

Ventilátory od firmy FVI môžu byť vybavené otvorom a príslušným uzáverom pre vypúšťanie kondenzátu, 
ktorý by sa mohol hromadiť vo vnútri skríne. Jeho otvorenie je možné vykonať výhradne pri zastavenom 
stroji. 

 

 

 

 
 
 

UPOZORNENIE: 

Otvorenie vypúšťacieho uzáveru môže spôsobiť únik média, kvapalného a/alebo plynného, 
ktoré môže zasiahnuť obsluhu s možným následným poranením očí alebo iných citlivých častí. 

V prípade ventilátorov prepravujúcich médiá s vysokou teplotou by únik média z vypúšťacieho 
otvoru mohol okrem vyššie uvedených účinkov ďalej spôsobiť popálenie kože. 

 

 

Pred prvým uvedením ventilátora do činnosti sa vždy uistite, že vypúšťací uzáver sa nachádza 
v určenej polohe a že je dokonale uzatvorený. 
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9 TECHNICKÉ TABUĽKY 

9.1 Ložiskové domce uloženia hriadeľa ST vo vyhotovení A – AL – B - BL 

 

L 

L 

= 

L F 

U = 

C 

G 

F 

PER TEMP. 

ØD 

ARIA 60300 °C 

ØD ØS 

F1 

ESEC. A-B 

ESEC. AL-BL 

C 

G 

F 

VENTOLINA DI RAFF. 

Ph9 

Z 
NxO 

B 

E 

I R 

UNI 7663 TIPO A 

H 

INGRASSATORE 

Q 
V 

A 

A 

 
Obrázok 9-1 Ložiskové domce uloženia hriadeľa ST vo vyhotovení A – AL – B - BL  

LOŽISKOVÝ 
DOMEC 

ROZMERY v mm 
HMOT-
NOSŤ 

TYP A B C D J6 E F F1 G H I L NxO PxQ R S U V Z kg 

ST 47 A 

ST 47 AL 

342 

369 
135 161 19 100 50.5 77.5 40 40 37.5 40 10x15 6x6 21.5 112 30 M6 16 

5 

5.05 

ST 62 A 

ST 62 AL 

422 

454 
160 210 24 125 56 88 45 55 40 50 13x18 8x7 27 112 40 M8 18 

9.6 

9.7 

ST 80 A 

ST 80 AL 

575 

615 
200 308 28 155 73.5 113.5 55 70 50 60 15x20 8x7 31 140 50 M10 21 

18 

18.3 

ST 90 A-B 

ST 90 AL-BL 

615 

655 
200 308 38 155 73.5 113.5 55 70 50 80 15x20 10x8 41 140 60 M12 21 

20 

20.4 

ST 100 A-B 

ST 100 AL-BL 

753 

793 
230 378 42 175 77.5 117.5 65 80 60 110 18x25 12x8 45 160 80 M16 24 

33 

33.5 

ST 110 A-B 

ST 110 AL-BL 

753 

793 
230 378 48 175 77.5 117.5 65 80 60 110 18x25 14x9 51.5 160 80 M16 24 

34 

34.6 

ST 120 A-B 

ST 120 AL-BL 

823 

883 
260 423 48 200 90 150 80 95 65 110 20x30 14x9 51.5 200 90 M16 26 

53 

54 

ST 130 A-B 

ST 130 AL-BL 

823 

883 
260 423 55 200 90 150 80 95 65 110 20x30 16x10 59 200 90 M20 26 

54 

55.3 

ST 150 A-B 

ST 150 AL-BL 

974 

1034 
290  470 65 210 112 172 90 105 80 140 22x35 18x11 69 250 120 M20 27 

100 

101.8 

ST 180 A-B 

ST 180 AL-BL 

1095 

1165 
340 520 80 260 117.5 187.5 90 125 100 170 25x35 22x14 85 315 140 M20 32 

150 

153 

ST 200 A-B 

ST 200 AL-BL 

1164 

1234 
370 564 90 290 130 200 100 140 105 170 25x35 25x14 95 315 140 M20 35 

260 

264 
 

* KONŠTRUKČNÉ VYHOTOVENIA 
Vyhotovenie A: krátky hriadeľ, guličkové ložiská.   --   Vyhotovenie AL: dlhý hriadeľ, guličkové ložiská. 
Vyhotovenie B: dlhý hriadeľ, guličkové ložisko na strane obežného kolesa, valčekové ložisko na strane náhonu. 
Vyhotovenie BL: dlhý hriadeľ, guličkové ložisko na strane obežného kolesa, valčekové ložisko na strane náhonu. 

 

Tabuľka 9-1 Ložiskové domce uloženia hriadeľa ST vo vyhotovení A – AL – B - BL 

Malý chlad. ventilátor  

pre tepl. 

vzduchu 60÷300°C Vyhot. AL-BL  

Vyhot. A-B  

Maznica 

UNI 7663 Typ A 
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9.2 Ložiskové domce uloženia hriadeľa SN vo vyhotovení A – AL – B - BL 

 

 

 
 

Obrázok 9-2 Ložiskové domce uloženia hriadeľa ST vo vyhotovení A – AL – B - BL 

 
 

TYP 

A-AL-
B-BL 

ROZMERY V mm HMOT-
NOSŤ 

kg A B C C1 D j6 E F F1 F2 G H L NxO PxQ R S U V 

SN 507  422 185 211 171 24 150 53 58 98 52 50 50 15x20 8x7 27 140 40 M8 8 

SN 508  575 205 344 304 28 170 53 58 98 60 60 60 15x20 8x7 31 140 50 M10 12 

SN 509  615 205 335 295 38 170 57 63 103 60 60 80 15x20 10x8 41 160 60 M12 16 

SN 510  753 205 413 373 42 170 57 63 103 60 60 110 15x20 12x8 45 160 90 M16 20 

SN 512  865 255 510 450 48 210 63 72 132 70 70 110 18x24 14x9 51.5 200 90 M16 30 

SN 513  895 275 535 475 55 230 65 75 135 80 80 110 18x24 16x10 59 200 90 M20 35 

SN 516  995 315 560 500 65 260 75 80 140 90 95 140 22x28 18x11 69 250 120 M20 56 

SN 518  1180 345 725 650 75 290 83 92 167 100 100 140 22x28 20x12 79.5 315 120 M20 81 

SN 520  1285 380 755 680 80 320 90 100 175 110 112 170 26x32 22x14 85 315 140 M20 112 

SN 522  1460 410 900 825 90 350 108 112 187 120 125 170 26x32 25x14 95 400 140 M20 150 

SN 524  1540 410 900 825 100 350 108 112 187 120 140 210 26x32 28x16 106 400 180 M24 200 

SN 528  1750 500 1090 1015 110 420 118 122 197 150 150 210 35x42 28x16 116 400 180 M24 280 

Tabuľka 9-2 Ložiskové domce uloženia hriadeľa SN vo vyhotovení A – AL – B - BL 

 
 

Strana obežného 
kolesa 

Strana remenice 



 

 82 z 129 MVC 02 rev. 2 - Júl 2015 

 

9.3 Ložiskové domce uloženia hriadeľa a ložiská sériovo inštalované na ventilátoroch s 
predlohou 

 

LOŽISKOVÝ 
DOMEC 

Ložisko 

+ puzdro 

FA R1 

K R1 

FC P1 

FC N1 

KA P1 

FE P1 

FE N1 

KB P1 

FG P1 

FG N1  

VCM N1 

FI N1 

ST 47 A 19 6204 - Z 
351 

501 
      

ST 62 A 24 6305 - Z 631  
401 

451 

401 

451 
 351  

ST 80 A 28 6307 - Z 
711 

801 

501 

561 

501 

561 

501 

561 
401 401 401 

ST 90 A 38 6308 - Z 901 631 631 631 
451 

501 

451 

501 

451 

501 

ST 100 A 42 6309 - Z  
711 

801 

711 

801 

711 

801 
561 561 561 

 

ST 110 B 48 

 

NU 310 ECP 

6310 - Z 
 901 901 901 631 631 631 

 

ST 120 B 48 

 

NU 311 ECP    
6311 - Z 

 1001 1001 1001 711 711 711 

 

ST 130 B 55 

 

NU 312 ECP   
6312 - Z 

 1121  1121 801 801 801 

ST 150 B 65 
NU 314 ECM 

6314 - Z 
    901 901 901 

ST 180 B 80 
NU 317 ECM 

6317 - Z 
    

1001 

 

1001 

1121 

1001 

1121 

ST 200 B 90 
NU 319 ECM 

6319 - Z 
     1251 1251 

SN 520 B 80 
H 320 

22220 EK 
     1401 1401 

SN 522 B 90 
H 322 

22222 EK 
     1601 1601 

SN 524 B 100 
H 3124 

22224 EK 
     

1801 

2001 

1801 

2001 

Tabuľka 9-3 Ložiskové domce uloženia hriadeľa a ložiská sériovo inštalované na ventilátoroch s predlohou 
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LOŽISKOVÝ 
DOMEC 

Ložisko 

+ puzdro 

ART N1 

KC R1* 
FP N1 

MEC N1 

FQ N1 

PFM N13 

KM R1* 

FR N1 

PFB N13 
FS P1 

ST 47 AL 19 6204 - Z   251 251 

201 

221 

251 

ST 62 AL 24 6305 - Z   
281 

311 

281 

311 

281 

311 

ST 80 AL 28 6307 - Z  351 351 351 351 

ST 90 AL 38 6308 - Z 
401 

451 

401 

451 

401 

451 

401 

451 

401 

451 

ST 100 AL 42 6309 - Z 501 501 501 501 501 

             AL 

ST 110 ---- 48 

             BL 

NU 310 ECP 

6310 - Z 

AL 561 

AL 631 

AL 561 

BL 631 

AL 561 

AL 631 

AL 561 

AL 631 

AL 561 

AL 631 

ST 120 BL 48 
NU 311 ECP 

6311 - Z 
711 711 711 711 711 

ST 130 BL 55 
NU 312 ECP 

6312 - Z 

801 

901 
801 

801 

901 

801 

901 

801 

901 

ST 150 B 65 
NU 314 ECP 

6314 - Z 
 901    

SN 516 BL 65 
H 316 

22216 EK 
1001  1001 1001 1001 

SN 518 BL 75 
H 318 

22218 EK 

1121 

1251 
1001 

1121 

1251 

1121 

1251 
 

SN 520 B 80 
H 320 

22220 EK 
1401 

1121 

1251 
1401 1401  

SN 522 B 90 
H 322 

22222 EK 
1601 1401 1601 1601  

SN 524 B 100 
H 3124 

22224 EK 

1801 

2001 

1601 

1801 

1801 

2001 

1801 

2001 
 

SN 528 B 110 
H 3128 

22228 CCK/W33 
 2001    

* KC-KM len do veľkosti 1001 

 

Tabuľka 9-4 Ložiskové domce uloženia hriadeľa a ložiská sériovo inštalované na ventilátoroch s predlohou 
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LOŽISKOVÝ 
DOMEC 

Ložisko+ 
puzdro 

DFR N DFM N 

28 

SN 509 C 42 -- 

38 

H 309 

2209EK 

22209EK 

1 

401 -- 

2-3 

* 

32 

SN 510 C 48 -- 

42 

H 310 

2210EK 

22210EK 

1 

451 -- 

2-3 

* 

38 

SN 511 C 55 -- 

48 

H 311 

2211EK 

22211EK 

1 

501 -- 

2-3 

* 

38 

SN 512 C 60 -- 

48 

H 312 

2212EK 

22212EK 

1 

561 -- 

2-3 

 

 

561 

42 

SN 513 C 65 -- 

55 

H 313 

2213EK 

22213EK 

1 

631 -- 

2-3 

 

 

631 

48 

SN 516 C 75 -- 

60 

H 316 

2216EK 

22216EK 

1 

711 -- 

2-3 

 

 

711 

55 

SN 517 C 80 -- 

65 

H 317 

2217K 

22217EK 

1 

801 -- 

2-3 

 

 

801 

60 

SN 518 C 90 -- 

75 

H 318 

2218K 

22218EK 

1 

901 -- 

2-3 

 

 

901 

65 

SN 518 CL 90 -- 

75 

H 318 

2218K 

22218EK 

1 

1001 -- 

2-3 

* 

75 

SN 520 C 100 -- 

80 

H 320 

22220EK 

1 

1121 -- 

2-3 

 

 

1001 

80 

SN 522 C 110 -- 

90 

H 322 

22222EK 

1 

1251 -- 

2-3 

 

 

1121 

90 

SN 524 C 120 -- 

100 

H 3124 

22224EK 

1 

1401 -- 

2-3 

 

 

1251 

100 

SN 526 C 130 -- 

110 

H 3126 

22226EK 

1 

1601 -- 

2-3 

* 

110 

SN 528 C 140 -- 

120 

H 3128 

22228CCK/W33 

1 

1801 -- 

2-3 

* 

120 

SN 530 C 160 -- 

130 

H 3130 

22230CCK/W33 

1 

2001 -- 

2-3 

* 

Tabuľka 9-5 Ložiskové domce uloženia hriadeľa a ložiská sériovo inštalované na ventilátoroch s predlohou 
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10 DEMONTÁŽ A SPÄTNÁ MONTÁŽ ZÁKLADNÝCH ČASTÍ 

 

 

UPOZORNENIE: 

Všetky nižšie uvedené úkony demontáže a spätnej montáže musia byť vykonané výhradne 
kvalifikovaným a autorizovaným technikom. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Každá demontáž a montáž musí byť vykonaná: 

 Za absolútnej istoty, že ventilátor je úplne zastavený (obežné koleso bez pohybu); vypnite 
napájanie hlavného elektrického rozvádzača prostredníctvom úsekového vypínača a zaistite 
ho vo vypnutej polohe visacím zámkom, ktorý musí byť odovzdaný zodpovednému 
vedúcemu údržby 

 Po vytvorení pracovného prostredia vhodne vybaveného všetkou potrebnou výbavou, v 
ktorom nie je vykonávaná žiadna činnosť, ktorá by mohla kolidovať s činnosťou finálnej 
demontáže. 

 Po dôkladnom očistení, odmastení alebo namazaní každej súčasti, ktorá sa montuje naspäť, 
podľa určenia. 

 

10.1 Výmena hubice odstredivých ventilátorov 

10.1.1 Demontáž hubice  
 

1.- Zaskrutkujte dvíhacie oká na dve skrutky, ktoré 
sú navarené na pripojovacej hubici k potrubiu 
(Fotografia 1 a 2) 

 

 

Fotografia 1 

 

Fotografia 2  
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2.- Zaistite hubicu k dvíhacím zariadeniam 
prostredníctvom závesných ôk (Fotografia 3). 

 

 

Fotografia 3 

 

3.- Odskrutkujte všetky matice pre upevnenie 
hubice ku skrini (Fotografia 4). 

 

 

Fotografia 4 

 

4.- Nadvihnite a vytiahnite hubicu, pričom dbajte, 
aby nedošlo k poškodeniu skrutiek privarených ku 
skrini (Fotografia 5). 

 

 

Fotografia 5 

 



 

MVC 02 rev. 2 - Júl 2015  87 z 129 

 

10.1.2 Spätná montáž hubice 

 

1.- Zaskrutkujte dvíhacie oká na dve skrutky, ktoré 
sú navarené na pripojovacej hubici k potrubiu 
(Fotografia 6).  

 

 

Fotografia 6 

 

2.- Navlečte tesniaci krúžok okolo skrutiek 
privarených ku skrini ventilátora (Fotografia 7). 

 

 

Fotografia 7 

 

 

3.- Nadvihnite hubicu a umiestnite veniec s otvormi 
do blízkosti skrutiek privarených ku skrini ventilátora 
(Fotografia 8). 

 

 

Fotografia 8 
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4.- Zaskrutkujte matice pre upevnenie hubice ku 
skrini. Dotiahnite po dvojiciach vzájomne protiľahlé 
matice (Fotografia 4).  

 

 

 

5.- Pred definitívnym 
utiahnutím skontrolujte 
správne spojenie medzi 
hubicou a obežným 
kolesom (viď Obrázok 
10-1, Obrázok 10-2 a 
Obrázok 10-3), a podľa 
potreby dolaďte 
vzájomnú polohu 
obežného kolesa a 
hubice. 

 

 

 

SÉRIA Vysoký tlak - VCM 

VEĽKOSŤ A B 

311 ÷ 501 4 ÷ 7 2 

561 ÷ 801 5 ÷ 9 2 ÷ 2,5 

901 ÷ 1121 7 ÷ 12 2,5 

A a B v milimetroch 

Obrázok 10-1 Vystredenie hubice a obežného kolesa série pre vysoký tlak – VCM 

 

SÉRIA MEC - ART 

VEĽKOSŤ A B 

251 ÷ 901 3 ÷ 4 2 ÷ 2,5 

1001 ÷ 2001 5 ÷ 9 2,5 

A a B v milimetroch 

   Obrázok 10-2 Vystredenie hubice a obežného kolesa série MEC – ART 

 

SÉRIA FQ-FR-DFR-FS-DFS 

VEĽKOSŤ A B 

181 ÷ 501 4 ÷ 7 2 

561 ÷ 801 5 ÷ 9 2 ÷ 2,5 

901 ÷ 1121 6 ÷ 10 2,5 

1251 2001 7 ÷ 12 2,5 

A a B v milimetroch 

Obrázok 10-3 Vystredenie hubice a obežného kolesa série FQ-FR-DFR-FS-DFS 
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10.2 Skriňa 

 

Pri všetkých nastaviteľných ventilátoroch sa na 
skrini vyskytuje veniec z privarených skrutiek. Na 
jeho demontáž stačí odskrutkovať poistné matice 
na kotúči podstavca skrutiek privarených ku skrini 
(Fotografia 9).  

 

 

Fotografia 9 

 

Pri ventilátoroch s jednoliatou nenasmerovateľnou 
skriňou nie je možné vykonať demontáž (Fotografia 
10). 

 

 

Fotografia 10 

 

Niektoré konštrukcie majú skriňu rozdelenú na dve 
alebo viacero častí, vzájomne pospájaných 
prostredníctvom skrutkovaných prírub (Fotografia 
11). 

 

 

Fotografia 11 

Svorníky pre upevnenie skrine  

Vodorovná  
skrutkovaná hrana 
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10.3 Výmena obežného kolesa 

Táto časť popisuje postup používaný firmou FVI pri demontáži a následnej montáži obežných kolies 
odstredivých ventilátorov. Pri týchto úkonoch sú použité nástroje vlastnej výroby (hlavne sa jedná o 
sťahovací kužeľ a tyč na  podoprenie obežného kolesa), ktoré uľahčujú popisované úkony. Tieto nástroje, aj 
keď sú veľmi užitočné, nie sú nevyhnutné pre vykonanie popísaných úkonov. Firma FVI preto nie je povinná 
dodať tieto nástroje aj vzhľadom k tomu, že v predaji je možné zadovážiť si podobné nástroje.  

 

10.3.1 Demontáž obežného kolesa 

 

1.- Odskrutkujte stredovú skrutku obežného kolesa 
a odmontujte upevňovaciu podložku (Fotografia 12) 

 

 

Fotografia 12 

 

2.- Zaskrutkujte sťahovací kužeľ obežného kolesa 
do otvoru so závitom hriadeľa motora (Fotografia 
13). 

 

 

Fotografia 13 

 

Upevňovacia 
podložka 

Sťahovací kužeľ 
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3.- Oprite hrot závitovej tyče sťahováka o závitovú 
tyč sťahovacieho kužeľa a vložte medzi ne 
podložku z oteruvzdornej zliatiny. Uchyťte ramená 
sťahováka za drážku na sťahovanie na náboji 
obežného kolesa (Fotografia 14). 

 

 

Fotografia 14 

 

4.- Použite vhodné náradie na hlavu závitovej tyče, 
najlepšie pneumatický skrutkovač, až kým sa obežné 
koleso neodkliní od hriadeľa motora a nezostane 
čiastočne opreté o sťahovací kužeľ (Fotografia 15). V 
niektorých prípadoch je drážka na sťahovanie 
nahradená dvojicou sťahovacích otvorov so závitom.  

 

 

Fotografia 15 

 

5.- Odložte sťahovák obežného kolesa a vložte tyč 
na podopretie obežného kolesa na sťahovací kužeľ 
(Fotografia 16). 

 

 

Fotografia 16 

 

 

UPOZORNENIE: 

Vonkajší priemer tyče musí byť o málo milimetrov menší ako priemer otvoru náboja. Hrúbka 
musí byť taká, aby umožňovala dostatočné vsunutie tyče na sťahovací kužeľ a zároveň, aby 
zaisťovala bezpečné podoprenie obežného kolesa.  
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UPOZORNENIE: 

Upevnite voľný koniec tyče na podoprenie obežného kolesa v bode A 

 

Obrázok 10-4 Ukotvenie tyče na dvíhanie obežného kolesa 

 

6.- S tyčou na dvíhanie zachytenou na jej konci A 
(viď Obrázok 10-4), posuňte obežné koleso axiálne 
po tejto tyči, až kým sa nedostane von zo skrine, 
aby bolo možné uchytiť popruhy na dvíhanie 
(Fotografia 17).  

 

 

Fotografia 17 

 

7.- Nadvihnite obežné koleso s použitím vhodných 
dvíhacích zariadení (Fotografia 18). 

 

 

Fotografia 18 

 

V
E

N
T

IL
Á

T
O

R
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8.- Vyvlečte tyč na podopretie. 

 

9.- Nadvihnite a vytiahnite obežné koleso 
(Fotografia 19) 

 

 

Fotografia 19 

 

10.- Odskrutkujte a vytiahnite sťahovací kužeľ obežného kolesa. 

10.3.2 Spätná montáž obežného kolesa 

 

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: 

Podľa potreby zmenšite priemer hriadeľa motora až na menovitý rozmer s toleranciou +0/+5 
mikrometra. Montáž s nadmernou vôľou je príčinou vibrácií. Násilne vykonaná montáž 
spôsobuje deformácie, vibrácie a spôsobuje problémy pri uvoľňovaní klieštiny obežného 
kolesa . 

 

1.- Zaskrutkujte sťahovací kužeľ obežného kolesa 
do hriadeľa motora (Fotografia 20). 

 

 

Fotografia 20 
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2.- Skontrolujte, či je pero na hriadeli motora 
vložené správne.  

 

 

 

3.- Namažte povrch hriadeľa ľahkou vrstvou 
mazacieho tuku. 

 

 

4.- Nadvihnite obežné koleso a vsuňte ho do skrine, 
až kam to umožňujú dvíhacie zariadenia (Fotografia 
21). 

 

 

Fotografia 21 

 

5.- Zasuňte tyč na podoprenie do otvoru obežného 
kolesa a vsuňte ho na sťahovací kužeľ (Fotografia 
22).  

 

 

Fotografia 22 

 
6.- Zachyťte voľný koniec A tyče na dvíhanie (viď 
Obrázok 10-4). 

 

 

7.- Odviažte a odložte popruhy na dvíhanie, 
nechajte obežné koleso opreté len o tyč. 
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8.- Posuňte obežné koleso axiálne čo najviac, aby 
ste ho zasunuli na hriadeľ motora (Fotografia 23). 
Skontrolujte, či je poloha pera ustavená voči drážke 
v náboji obežného kolesa. 

 

 

Fotografia 23 

 

9.- Odložte tyč na podoprenie a sťahovací kužeľ 
obežného kolesa (Fotografia 24). 

 

 

Fotografia 24 

 

10.- Použite závitovú tyč a pneumatický skrutkovač 
na úplné zaklinenie obežného kolesa na hriadeľ 
motora (Fotografia 25). Po nasadení sa bude náboj 
dotýkať dorazovej plochy hriadeľa motora.  

 

 

Fotografia 25 

 

11.- Odložte závitovú tyč a podložku.  

 

 



 

 96 z 129 MVC 02 rev. 2 - Júl 2015 

 

12.- Umiestite upevňovaciu podložku obežného 
kolesa a zaskrutkujte stredovú upevňovaciu skrutku 
obežného kolesa uťahovacím momentom 
uvedeným v tabuľke (Tabuľka 12-1) (Fotografia 26). 

 

 

Fotografia 26 

 
 

10.4 Výmena remeňového náhonu 

10.4.1 Montáž a demontáž remeníc 
 

1.- Skontrolujte, či sú hriadeľ motora a náhon 
približne rovnobežné.  

 

 

2.- Pred vložením puzdra (Fotografia 27) do 
remenice dôkladne vyčistite kužeľové plochy a 
otvor v puzdre. 

 

 

Fotografia 27 

 

3.- Vložte puzdro do otvoru v remenici, pričom 
dbajte, aby boli vzájomne ustavené vybratia na 
remenici s vybratiami puzdra bez závitu (Fotografia 
27). Tieto vybratia môžu byť 2 alebo 3 (Obrázok 10-
5), ako je zrejmé z tabuľky (Tabuľka 10-1), v 
závislosti na veľkosti remenice.  

 
 

Obrázok 10-5 Otvory remeníc 
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4.- Rukou zaskrutkujte závrtné skrutky tak, že ich 
úplne nedotiahnete (Fotografia 28). 

 

 

Fotografia 28 

 

5.- Skontrolujte správne vyčistenie povrchu hriadeľa 
a vložte pero do príslušného uloženia (Fotografia 
29). 

 

 

Fotografia 29 

 

6.- Nasuňte zostavu puzdro-skrutky-remenica na 
hriadeľ motora tak, aby pero zapadlo do 
odpovedajúcej drážky vytvorenej v otvore puzdra 
(Fotografia 30). 

Podľa potreby zväčšite priemer puzdra vložením 
vhodného nástroja do štrbiny puzdra (Fotografia 
31). 

 

 

Fotografia 30 
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 Fotografia 31 

 

7.- Vždy skontrolujte, či existuje minimálna vôľa 
medzi perom a odpovedajúcou drážkou (Fotografia 
32). 

 

 

Fotografia 32 

 

8.- Namontujte remenice na hnací hriadeľ 
zopakovaním úkonov od 2 do 7.  

 

 

9.- Skontrolujte správne ustavenie remeníc 
pomocou plochej tyče vhodnej dĺžky (Fotografia 
33).  

Použite gumové kladivo pre axiálne posunutie 
remeníc pri korekcii vzájomného ustavenia 
(Fotografia 34). 

 

 

Fotografia 33 

Vôľa 



 

MVC 02 rev. 2 - Júl 2015  99 z 129 

 

 

Fotografia 34 

 

10.- Zmenou 
polohy motora 
skorigujte 
vzájomné 
ustavenie 
(Obrázok 10-6 
a Obrázok 10-
7). 

 

  

      Obrázok 10-6 Uhlová odchýlka Obrázok 10-7 Odchýlka rovnobežnosti 

 

11.- Striedavo dotiahnite skrutky remeníc 
(Fotografia 35) uťahovacím momentom uvedeným 
v tabuľke (Tabuľka 10-1).  

 

 

Fotografia 35 

12.- Znovu skontrolujte správne ustavenie remeníc.  

 

 

UPOZORNENIE: 

Nedokonalé ustavenie spôsobuje zvýšené opotrebovanie a zvýšenie trenia remeňov, zvýšenie 
príkonu náhonu, zvýšenie hlučnosti a vibrácií, ktoré spôsobujú skrátenie životnosti náhonu. 

 

Obvykle nesmie byť tolerancia ustavenia remeníc hnacieho klinového remeňa väčšia ako 0,5 stupňa alebo 5 
mm pri vzdialenosti osí 500 mm (Obrázok 10-6 a Obrázok 10-7). 

 

Zmena 
Zmena 
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UPOZORNENIE: 

Kvôli demontáži remeníc odskrutkujte skrutky použité na zaistenie, vložte jednu alebo obidve 
do voľných otvorov a zaskrutkujte ich, až kým neodistíte puzdro.  

 

Typ 

Puzdro Skrutky 

Dĺžka 
[mm] 

Max. 
priemer 

[mm] 
ks Withworth 

Dĺžka 
[mm] 

Hexagonálny 
kľúč 

Uťahovací 
moment [N.m] 

1008 (25.20) 22,3 35 2 1/4 13 3 5,5 

1108 (28.20) 22,3 38 2 1/4 13 3 5,5 

1210 (30.25) 25,4 47 2 3/8 16 5 20 

1215 (30.40) 38,1 47 2 3/8 16 5 20 

1310 (35.25) 25,4 52 2 3/8 16 5 20 

1610 (40.25) 25,4 57 2 3/8 16 5 20 

1615 (40.40) 38,1 57 2 3/8 16 5 20 

2012 (50.30) 31,8 70 2 7/16 22 5 20 

2517 (65.45) 44,5 85 2 1/2 25 6 50 

3020 (75.50) 50,8 108 2 5/8 32 8 90 

3030 (75.75) 76,2 108 2 5/8 32 8 90 

3535 (90.90) 88,9 127 3 1/2 38 10 115 

4040 (100.100) 101,6 146 3 5/8 44 14 170 

4545 (115.115) 114,3 162 3 3/4 51 14 195 

5050 (125.125) 127 178 3 7/8 57 17 275 

Tabuľka 10-1 Uťahovacie momenty 
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10.4.2 Montáž a demontáž remeňov 

 

1.- Po skontrolovaní správneho ustavenia remeníc 
nasaďte remene. Pri tomto úkone nesmie byť 
použité náradie pre násilné vsúvanie remeňov do 
remeníc (Fotografia 36, 37 a 38). Podľa potreby 
zmenšite vzdialenosť medzi stredmi remeníc 
priblížením motora.  

 

 

Fotografia 36 

 

Fotografia 37 

 

Fotografia 38 

 

2.- Skontrolujte napnutie remeňov. Pred vykonaním 
tohto úkonu si preštudujte odsek 8.4 tohto návodu.  
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3.- Keď je napnutie remeňov nedostatočné, je 
potrebné posunúť: 

 

 

Pri ventilátoroch vo vyhotovení 9 (motor je držaný 
na boku podstavca) posuňte podstavec motora 
prostredníctvom tiahel (Fotografia 39). 

 

 

Fotografia 39 

 

Pri ventilátoroch vo vyhotovení 12 (s motorom 
uloženým na podstavci) je potrebné mierne povoliť 
skrutkové spoje upevnenia motora na podstavci 
motora a prostredníctvom tiahel, nachádzajúcich sa 
na bokoch, ho posunúť a potom znovu dotiahnuť 
upevňovacie skrutky (Fotografia 40).  

 

 

Fotografia 40 

 

4. Znovu skontrolujte vzájomné ustavenie remeníc.  

 

5.- Namontujte ochranný kryt náhonu.   

 

 

UPOZORNENIE: 

Po prvých 8 hodinách činnosti zastavte ventilátor a skontrolujte, či sú montážne skrutky 
remeníc stále pevne utiahnuté. 

 

6.- Pri demontáži remeňov zopakujte vyššie 
uvedené úkony v opačnom poradí.  

 

Tiahlo 

Skrutkové 
spoje 
upevnenia 

motora  Tiahlo 
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10.5 Výmena hriadeľa-ložísk monobloku ložiskových domcov hriadeľa 

10.5.1 Demontáž hriadeľa s monoblokom ložiskových domcov hriadeľa 

 

 

UPOZORNENIE: 

Všetky nižšie uvedené úkony musia byť vykonané v dokonale čistom prostredí a je potrebné 
pritom zabrániť vniknutiu akýchkoľvek nečistôt dovnútra monobloku. 

 

Ložiskové domce uloženia hriadeľa pre ventilátory s 
náhonom od firmy FVI (Fotografia 41) sú k 
dispozícii vo dvoch vyhotoveniach, v závislosti na 
type ložiska namontovaného zo strany remenice 
alebo spojky (strana náhonu LP):  

 
 

Fotografia 41.- Monoblok ložiskových domcov 
hriadeľa. 

 

 Ložiskové domce uloženia hriadeľa ST ...A... s pevným guličkovým ložiskom na strane náhonu (Obrázok 
10-8). 

 Ložiskové domce uloženia hriadeľa ST ...B... s pevným valčekovým ložiskom na strane náhonu (Obrázok 
10-9). Strana, na ktorej sa nachádza valčekové ložisko, má vyrazené CR na hriadeli. 

 

Obidva vyhotovenia monobloku majú guličkové ložisko na strane obežného kolesa (LG). 

 

 

 

Obrázok 10-8 Ložiskové domce uloženia hriadeľa ST...A... s radiálnymi guličkovými ložiskami na strane 
obežného kolesa i na strane náhonu 

 

Strana obežného 
kolesa 
(LG) 

Strana remenice 
(LP) 

Ložiskové domce uloženia 
hriadeľa typu ST…A… 

Guličkové/guličkové ložiská 
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Obrázok 10-9 Ložiskové domce uloženia hriadeľa ST...B... s radiálnym guličkovým ložiskom na strane 
obežného kolesa s valčekovým ložiskom na strane náhonu 

 

Pre monobloky ložiskových domcov hriadeľa typu ST...B... musí byť hriadeľ vytiahnutý zo strany obežného 
kolesa. Pre monobloky ložiskových domcov hriadeľa typu ST...A... môže byť hriadeľ vytiahnutý z obidvoch 
strán. Odporúča sa však hriadeľ vytiahnuť vždy zo strany obežného kolesa, hlavne, ak si nie ste istí nosným 
prvkom, ktorý je potrebné odmontovať. 

Demontáž hriadeľa z monobloku sa vykonáva nasledovne: 

 

1.- Pri ložiskových domcoch uloženia hriadeľa s nainštalovaným malým chladiacim ventilátorom, tento 
ventilátor demontujte (Obrázok 10-10) 

 

 

Obrázok 10-10 Ložiskové domce hriadeľa s malým chladiacim ventilátorom 

 

Ložiskové domce uloženia 
hriadeľa typu ST…B… 
Guličkové/valčekové 

ložiská 

Strana obežného 
kolesa 
(LG) 

 

Strana remenice 
(LP) 
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2.- Odmontujte dva tesniace krúžky VA, 
nachádzajúce sa medzi hriadeľom a dvomi 
koncovými vekami monobloku (Fotografia 42). 

 

 

Fotografia 42 

 

3.- Odskrutkujte upevňovacie skrutky a odložte 
veko na strane obežného kolesa (Fotografia 43). 

 

 

Fotografia 43 

 

4.- Vytiahnite hriadeľ.  

 

Ako posledný úkon pri monoblokoch ložiskových 
domcov hriadeľa ST...A... je potrebné úplne 
vytiahnuť hriadeľ. Pri tomto úkone budú spolu s 
hriadeľom vyvlečené aj dve ložiská, jednak ložisko 
zo strany obežného kolesa, jednak ložisko zo 
strany náhonu (Fotografia 44). Pre demontáž 
radiálnych a guličkových ložísk hriadeľa použite 
sťahovák.  

 

 

Fotografia 44 
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Pri monoblokoch ložiskových domcov hriadeľa 
ST...B... vyvlečte hriadeľ len čiastočne a oprite ho v 
stredovej polohe (Fotografia 45). 

 

 

Fotografia 45 

 

5.- S hriadeľom ešte čiastočne zasunutým do 
nosného prvku odmontujte s použitím vhodných 
vyťahovacích klieští pružný krúžok, ktorý sa 
nachádza v uložení monobloku ložiskového domca 
na strane obežného kolesa (Fotografia 46). 

 

 

Fotografia 46 

 

6.- Úplne vytiahnite hriadeľ. Pri tomto úkone bude 
spolu s hriadeľom vytiahnuté aj guličkové ložisko zo 
strany obežného kolesa, poistný krúžok (seegerova 
podložka) zaistenia guličkového ložiska na hriadeli, 
stierací krúžok mazacieho tuku, vnútorný krúžok 
valčekového ložiska zo strany náhonu a prípadný 
poistný krúžok (seegerova podložka) zaistenia 
valčekového ložiska na hriadeli (Fotografia 47). 

 

 

Fotografia 47 
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7.- Odskrutkujte skrutky a odložte veko na strane 
remenice (Fotografia 48). 

 

 

 

Fotografia 48 

 

8.- Vytiahnite zvyšnú časť (kôš, valčeky a vonkajší 
krúžok) valčekového ložiska (Fotografia 49).  

 

 

Fotografia 49 

 

9.- S použitím vhodných klieští na vyťahovanie 
odmontujte pružný krúžok, ktorý sa nachádza v 
uložení monobloku ložiskového domca na strane 
náhonu (Fotografia 50). 

 

 

Fotografia 50 
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10.5.2 Spätná montáž hriadeľa do monobloku 

Všetky nižšie uvedené úkony musia byť vykonané v dokonale čistom prostredí a je potrebné pritom zabrániť 
vniknutiu akýchkoľvek nečistôt dovnútra monobloku. 

 

10.5.2.1 Monobloky ložiskových domcov hriadeľa typu ST… A… 

 

1.- Namontujte dve guličkové ložiská na hnací 
hriadeľ z obidvoch strán (Fotografia 51). Pred 
vykonaním tohto úkonu predohrejte vnútorný krúžok 
ložísk na teplotu okolo 70°C alebo použite lis alebo 
kladivo. 

 

 

Fotografia 51 

 

2.- Hriadeľ spolu s obidvoma ložiskami zasuňte 
úplne do monobloku (Fotografia 52) 

 

 

 

Fotografia 52 

 

3.- Namažte ložiská mazacím tukom a množstvom 
uvedeným v tabuľke (Tabuľka 8-1). 
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4.- Zaskrutkujte veká na obidvoch stranách 
monobloku (Fotografia 53).  

 

 

 

Fotografia 53 

 

5.- Vložte dva tesniace krúžky VA medzi hriadeľ a 
dve koncové veká monobloku (Fotografia 54). 

 

 

 

Fotografia 54 

 

10.5.2.2 Monobloky ložiskových valcov hriadeľa typu ST…B… 

 

1.- Nasuňte stierací krúžok až po doraz hriadeľa na 
strane náhonu (Fotografia 55). 

Dávajte pozor na smer montáže stieracieho krúžku 
(Obrázok 10-9 a Fotografia 55). 

 

 

 

Fotografia 55 
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2.- Vložte poistný krúžok (seegerovu podložku) 
(ktorý bude upevnený na monobloku) na hriadeľ zo 
strany obežného kolesa. Krúžok zostane zavesený 
na hriadeli, nebude však upevnený. (Fotografia 56). 

 

 

 

Fotografia 56 

 

3.- Vložte guličkové ložisko na hriadeľ zo strany 
obežného kolesa a upevnite ho axiálne s použitím 
poistného krúžku (seegerovej podložky) (Fotografia 
57).  

Pred vykonaním tohto úkonu predohrejte vnútorný 
krúžok ložiska na teplotu okolo 70°C alebo použite 
lis alebo kladivo. 

 

 

 

Fotografia 57 

 

4.- Vložte vnútorný krúžok valčekového ložiska zo 
strany náhonu a upevnite ho axiálne pomocou 
poistného krúžku (Fotografia 58). Pred vykonaním 
tohto úkonu predohrejte vnútorný krúžok ložiska na 
teplotu okolo 70°C alebo použite lis alebo kladivo.  

 

 

 

Fotografia 58 
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5.- Vložte poistný krúžok do uloženia v monobloku 
ložiskového domca na strane náhonu (Fotografia 
59). 

 

 

 

Fotografia 59 

 

6.- Do monobloku ložiskových domcov hriadeľa 
vložte čiastočne hriadeľ spolu so všetkými už 
namontovanými prvkami. Vkladať sa musí zo strany 
obežného kolesa. Najskôr vložte koncovú časť 
hriadeľa, na ktorej sa nachádza vnútorný krúžok 
valčekového ložiska a stierací krúžok (Fotografia 
60). 

 

 

 

Fotografia 60 

 

7.- Pred úplným vložením hriadeľa oprite hriadeľ v 
stredovej polohe a pripevnite zavesený poistný 
krúžok do uloženia v monobloku ložiskového 
domca na strane obežného kolesa (Fotografia 61). 

 

 

 

Fotografia 61 
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8.- Úplne zasuňte hriadeľ (Fotografia 62). 

 

 

 

Fotografia 62 

 

9.- Zasuňte zo strany náhonu chýbajúce časti 
valčekového ložiska: kôš, valčeky a vonkajší krúžok 
(Fotografia 63). 

 

 

 

Fotografia 63 

 

10.- Namažte ložiská mazacím tukom a množstvom 
uvedeným v tabuľke - viď Tabuľka 8-1 (Fotografia 
64).  

 

 

 

Fotografia 64 
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11.- Zaskrutkujte veká na obidvoch stranách 
monobloku (Fotografia 65).  

 

 

 

Fotografia 65 

 

12.- Vložte dva tesniace krúžky VA medzi hriadeľ a 
dve koncové veká monobloku (Fotografia 66). 

 

 

 

Fotografia 66 

 

10.6 Výmena ložísk a pružnej spojky vo ventilátoroch vo vyhotovení 8 

 

 

UPOZORNENIE: 

Pred výmenou si zadovážte kompletnú náhradnú pružnú spojku a dve kompletné 
sady ložísk (ložisko, puzdro, tesnenie, stavací krúžok, atď.). 

 
Popis jednotlivých úkonov výmeny platí pre súčiastky znázornené na obrázku (Obrázok 10-11) a na 
Fotografii 67. 

 

Obrázok 10-11 Súčasti ventilátora vo vyhotovení 8 poháňaného prostredníctvom pružnej spojky  
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Fotografia 67 
 

1.- Označte polohu nôh motora (7), kvôli jeho následnému ustaveniu do správnej polohy. 

2.- Odmontujte ochranný kryt pružnej spojky (14). 

3.- Odpojte dve polovice spojky (13). 

Pri výmene len jednej spojky postupujte podľa pokynov dodaných jej výrobcom. Táto dokumentácia je 
dodávaná firmou FVI spolu s ventilátorom. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Ak užívateľ nemá príslušnú dokumentáciu spojky, môže si vyžiadať jej kópiu od firmy 
FVI. 

 

 

Obrázok 10-12 Pružná spojka 

9 

11 

13 10 

15 

7 
6 
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4.- Posuňte motor (15) dozadu a natočte ho približne o 45°, aby ste získali priestor potrebný na výmenu 
ložísk. Zabezpečte vhodné  prostriedky na dvíhanie, v závislosti od hmotnosti presúvaného motora. 

5.- Odložte ochranný kryt uloženia (12) po demontáži snímačov vibrácie a/alebo teploty - ak sú súčasťou. 

6.- Označte polohu malého chladiaceho ventilátora (8) na hriadeli ventilátora.   

7.- Odmontujte malý chladiaci ventilátor (8), aby ste predišli jeho poškodeniu počas následných úkonov.  

8.- Odmontujte nasávaciu hubicu (1). Pri týchto úkonoch postupujte podľa pokynov uvedených v odseku 
10.1.1 tohto návodu.  

9.- Odmontujte obežné koleso (2). Pri týchto úkonoch postupujte podľa pokynov uvedených v odseku 10.3.1 
tohto návodu. Na uľahčenie tohto úkonu, v prípade ventilátorov so skriňou rozdelenou na dve polovice, 
odložte hornú polovicu skrine. 

 

10.- Odskrutkujte upevňovacie skrutky a odložte 
hornú časť blokov (Fotografia 68).  

 

 

 

Fotografia 68 

Pri ventilátoroch s monoblokom pre uloženie hriadeľa je potrebné ho úplne demontovať. Pri týchto úkonoch 
postupujte podľa pokynov uvedených v odseku 10.5.1 tohto návodu na použitie. Vopred si poznačte polohu 
oporných bodov monobloku.  

11.- Vytiahnite hriadeľ (10) spolu s ložiskami. Na štítku náhonu, priloženom k ventilátoru, sú uvedené typy 
ložísk nainštalovaných v každom bloku uloženia hriadeľa. Tieto môžu byť nasmerovateľné, guličkové alebo 
valčekové, s valcovým alebo kužeľovým otvorom. 

12.- Odmontujte ložiská a vyvlečte ich z hriadeľa ventilátora. 

13.- Dokonale vyčistite všetky súčasti.  

14.- Namontujte nové ložiská na hriadeľ, pričom dodržte pôvodnú polohu.  

15.- Namontujte naspäť hriadeľ spolu s ložiskami a tesneniami.  

 

Pri ventilátoroch s monoblokom pre uloženie hriadeľa uložte kompletne zmontovaný monoblok do pôvodnej 
polohy, t.j. na značky označené pred jeho demontážou. Pri týchto úkonoch postupujte podľa pokynov 
uvedených v odseku 10.5.2 tohto návodu na použitie. 

16.- Uložte horné časti blokov a dotiahnite upevňovacie skrutky. 

17.- Namontujte obežné koleso. Pri týchto úkonoch postupujte podľa pokynov uvedených v odseku 10.3.2  
tohto návodu na použitie. Pri ventilátoroch so skriňou tvorenou dvomi polovicami, namontujte hornú polovicu 
skrine.  

Upevňovacie 
skrutky 

Horná časť bloku  
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18.- Namontujte hubicu. Pri týchto úkonoch postupujte podľa pokynov uvedených v odseku 10.1.2 tohto 
návodu na použitie. Skontrolujte správne spojenie medzi hubicou a obežným kolesom a podľa potreby 
dolaďte polohu hubice. 

19- Namontujte polovicu spojky na hnací hriadeľ.  

20- Vráťte motor do pôvodnej polohy, t.j. na značky označené pred jeho demontážou. Skontrolujte správne 
vyrovnanie spojky, spôsobom uvedeným v odseku 8.5 tohto návodu na použitie.  

21.- Keď typ spojky vyžaduje pružinu pružnej spojky, namontujte ju (Obrázok 10-12), namažte jej časti a 
zatvorte veká.  

22.- Opätovne namontujte malý chladiaci ventilátor (8) do pôvodnej polohy. 

23.- Opätovne namontujte snímače vibrácie a teploty - ak sú súčasťou. 

24.- Namontujte ochranný kryt na blok uloženia hriadeľa (12) a pružnej spojky (14) do pôvodnej polohy. 

 

10.7 Výmena pleteného tesnenia 

 

10.7.1 Demontáž pleteného tesnenia 

 

Obvykle sa môže tesnenie vymeniť spolu s obežným kolesom namontovaným na hriadeli. Len v špeciálnych 
prípadoch je potrebné pred výmenou obežné koleso demontovať a posunúť motor alebo monoblok dozadu. 

 

 

Obrázok 10-13 Detail tesnenia 

 

V závislosti na znázornené diely (Obrázok 10-13), pri demontáži pleteného tesnenia je potrebné postupovať 
nasledovne: 
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1.- Označte vzájomnú polohu polovíc prítlačných 
krúžkov E a telesa pre pletené tesnenie D 
(Fotografia 69). 

 

 

Fotografia 69 

 

2.- Odmontujte dve polovice krúžkov pritláčajúcich 
na pletené tesnenie odskrutkovaním upevňovacích 
matíc a kontra matíc F (Fotografia 70 a 71). 

 

 

Fotografia 70 

 

Fotografia 71 
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3.- Pri ventilátoroch s malým chladiacim 
ventilátorom G, označte pred demontážou jeho 
polohu na hriadeli alebo na náboji obežného 
kolesa.  

 

 

4.- Vyberte tesnenia A a C, ktoré chcete vymeniť a 
prípadný krúžok pre vháňanie plynu B (Fotografia 
72). Tesnenia môžu byť buď pletené, alebo vo 
forme pásu. 

 

 

Fotografia 72 

 

10.7.2 Montáž pleteného tesnenia 

 

1.- Namontujte nové tesnenie. 

1.1 Pre pletené tesnenie odstrihnite krúžky 
(najmenej dva) na mieru a vložte ich medzi teleso 
pre pletené tesnenie a náboj (Fotografia 72).  

 

 

 

UPOZORNENIE: 

Dávajte pritom pozor, aby sa rezy krúžkov nachádzali v diametrálne odlišných polohách 
(Obrázok 10-14). Podľa pokynov vsuňte medzi tesniace krúžky krúžok pre vháňanie plynu.  

 

 

 

Obrázok 10-14 Rezy tesniacich krúžkov 

Poloha hrany 1. krúžku 

Teleso držiaka pletenca 

Náboj obežného kolesa 

Poloha hrany 2. krúžku 
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1.2 Pri tesneniach vo forme pásu natočte špirály 
okolo náboja obežného kolesa, zasuňte ich 
dovnútra telesa pre pletené tesnenie. Podľa 
pokynov vsuňte medzi tesniace krúžky krúžok pre 
vháňanie plynu.  

 

 

2.- Namontujte dve polovice krúžkov pritláčajúcich 
na pletené tesnenie, pričom dodržte polohu, ktorú 
mali pred demontážou (Fotografia 73). 

 

 

Fotografia 73 

 

3. Zaskrutkujte matice a kontra matice polovičných 
krúžkov, ktoré pritláčajú na pletené tesnenie, 
uťahovacím momentom potrebným pre ideálne 
kĺzanie tesnenia (Fotografia 74). Skrutky je 
potrebné doťahovať striedavo a dbať pritom, aby sa 
polovičné krúžky na pritláčenie pleteného tesnenia 
zasunuli do telesa a zabezpečili rovnomerné 
tesnenie. 

 

  

Fotografia 74 

 

 

4.- Namontujte malý chladiaci ventilátor do 
pôvodnej polohy. 
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11 VYRADENIE VENTILÁTORA Z PREVÁDZKY A JEHO LIKVIDÁCIA 

 

Na konci životnosti ventilátora je potrebné vykonať finálnu demontáž ventilátora a jeho príslušenstva a 
rozdeliť demontované časti na jednotlivé druhy materiálu nižšie uvedeným spôsobom. Pred likvidáciou musí 
užívateľská firma zabezpečiť odstránenie mazacieho tuku z ložísk a celkové vyčistenie jednotlivých častí. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Je potrebné venovať zvláštnu pozornosť prítomnosti prípadných zvyškov toxických a/alebo 
korozívnych látok v dôsledku použitého média. 

Väčšia časť predmetných častí: obežné koleso, skriňa, sedlo, hubica, podstavec, ložiská, ochranné kryty, 
remenice, puzdra sú z kovu (oceľ a zliatina), a preto môžu byť zlikvidovaní spoločne. 

Elektromotor musí byť oddelený a zlikvidovaný v špecializovaných zberných strediskách pre elektrický 
materiál, a to isté platí aj pre prípadné elektrické servomotory. 

Hnacie remene sú gumové, rovnako ako prevažná časť tlmičov. 

Aj väčšia časť príslušenstva je prevažne z kovu. Výnimkou sú antivibračné spoje, ktoré tvoria dve kovové 
príruby, vzájomne spojené skrutkami, medzi ktorými je tkanina s PVC alebo so skleneným vláknom, 
potiahnutá hliníkom. 

Demontáž ventilátora môže byť vykonaná v mieste inštalácie, ak to umožňujú bezpečnostné podmienky, 
alebo na inom mieste po odstránení a preprave ventilátora spôsobom uvedeným v kapitole 4 tohto návodu. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Všetky úkony spojené s demontážou musia byť vykonané výhradne kvalifikovaným technikom. 

 

 

UPOZORNENIE: 

Každá demontáž musí byť vykonaná: 

 S absolútnou istotou, že ventilátor je úplne zastavený (obežné koleso sa nepohybuje); po 
elektrickom odpojení motora kvalifikovaným a autorizovaným technikom. 

 Po vytvorení pracovného prostredia vhodne vybaveného všetkou potrebnou výbavou, v 
ktorom nie je vykonávaná žiadna činnosť, ktorá by mohla kolidovať s činnosťou finálnej 
demontáže. 

 

 

 

Obvykle sa nejedná o špecifické zariadenia používané špeciálne pre demontáž častí 
ventilátorov. 

 

Demontáž ventilátora môže byť vykonaná opačným postupom ako je postup pre montáž; tieto pokyny sú 
podrobne uvedené v kapitole 10.  

 

 

UPOZORNENIE: 

Bez ohľadu na spôsob inštalácie je potrebné najskôr odpojiť akýkoľvek prvok pripojený k 
prírubám ventilátora. 
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11.1 Odstredivé ventilátory s jednoduchým nasávaním vo vyhotovení 1-9-12 

 

 

Obrázok 11-1 Zostavný výkres ventilátora vo vyhotovení 12 

S odvolaním sa na Obrázok 11-1 správna postupnosť demontáže je nasledovná: 

 

 Ochranné kryty a časti náhonu     (odsek 10.4) 

 Hubica 5        (odsek 10.1.1) 

 Skriňa 1 a 2        (odsek 10.2) 

 Obežné koleso 4       (odsek 10.3) 

 Uloženie 3 a malý chladiaci ventilátor (ak je súčasťou)  (odsek 10.5) 

 Tesnenie (ak je súčasťou)     (odsek 10.7.1) 

 Motor 

 

 

11.2 Odstredivé ventilátory s dvojitým nasávaním vo vyhotovení 6-18 

 

 

Obrázok 11-2 Zostavný výkres odstredivého ventilátora s dvojitým nasávaním 
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S odvolaním sa na Obrázok 11-2 správna postupnosť demontáže je nasledovná: 

 

 Ochranné kryty a časti náhonu     (odsek 10.4) 

 Skriňa uloženia na strane náhonu 3    (odsek 10.5) 

 Nosný bubon uloženia 7 

 Hubica 6        (odsek 10.1.1) 

 Uloženie na opačnej strane náhonu 3    (odsek 10.5) 

 Obežné koleso 4       (odsek 10.3) 

 Skriňa uloženia 3      (odsek 10.5) 

 Nosný bubon uloženia 10 

 Hubica 9        (odsek 10.1.1) 

 Skriňa 1       (odsek 10.2) 

 Motor 

 

 

11.3 Odstredivé ventilátory vo vyhotovení 8 

 

 

Obrázok 11-3 Zostavný výkres ventilátora vo vyhotovení 8  

S odvolaním sa na Obrázok 11-3 správna postupnosť demontáže je nasledovná: 

 

 Ochranné kryty 12-14  

 Spojka 13        (odsek 10.6) 

 Motor 15 

 Hubica 1        (odsek 10.1.1)  

 Obežné koleso 2       (odsek 10.3) 

 Uloženia 9 a 10       (odsek 10.5) 

 Malý chladiaci ventilátor 8 (ak je súčasťou) 

 Tesnenie (ak je súčasťou)     (odsek 10.7.1) 

 Skriňa 4 a 3        (odsek 10.2) 
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12 TECHNICKÉ PRÍLOHY 

 

12.1 Uťahovacie momenty skrutkových spojov 

 

Uťahovacie momenty M, uvedené v tabuľke, platia pre nasledujúce podmienky: 

 Skrutky so šesťhrannou hlavou typu UNI 5737, skrutky s valcovou hlavou typu UNI 5931 a UNI 6107 v 
bežných podmienkach dodania. 

 Predpokladá sa, že uťahovací moment bude dosiahnutý pomocou dynamometrického kľúča. 

 

Pri zachovaní hodnôt predpätia musí dôjsť k zmene uťahovacích momentov v nasledujúcich prípadoch: 

 Zvýšenie o 5% pre skrutky so širokou hlavou UNI 5712 

 zníženie o 10% pre naolejované pozinkované skrutky 

 zníženie o 20% pre naolejované fosfátované skrutky 

 zníženie o 10%, ak bolo dotiahnutie vykonané impulznými skrutkovačmi. 

 

D x krok 

mm 

Sr 

 

mm² 

8.8 10.9 12.9 

M 

Nm 

M 

Nm 

M 

Nm 

6 x 1 20,1 10,4 15,3 17,9 

7 x 1 28,9 17,2 25 30 

8 x 1,25 36,6 25 37 44 

10 x 1,5 58 50 73 86 

12 x 1,75 84,3 86 127 148 

14 x 2 115 137 201 235 

16 x 2 157 214 314 368 

18 x 2,5 192 306 435 509 

20 x 2,5 245 432 615 719 

22 x 2,5 303 592 843 987 

24 x 3 353 744 1060 1240 

27 x 3 459 1100 1570 1840 

30 x 3,5 561 1500 2130 2500 

 
Tabuľka 12-1 Uťahovacie momenty M pre skrutky s metrickým závitom ISO 
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12.2 Kontrolný zoznam pre uvedenie do prevádzky 

Nižšie uvedené kontroly sú potrebné, ale mohli by byť nedostatočné v prostrediach so špecifickými druhmi 
rizika. 

KONTROLNÝ ZOZNAM PRE UVEDENIE DO PREVÁDZKY 

KÓD VÝROBNÉ ČÍSLO ROK 

Určte spôsob inštalácie podľa odseku 3.1 A    B    C    D  

Skontrolujte vhodnosť ventilátora pre prevádzkový rozsah V PORIADKU  

Skontrolujte, či sa menovité údaje ventilátora a motora, uvedené na 
identifikačnom štítku, zhodujú s údajmi uvedenými na štítku pohonu (ak je 
súčasťou). 

V PORIADKU  

Skontrolujte, či sú menovité elektrické parametre motora zhodné s údajmi 
elektrickej siete (frekvencia, napätie, pripojenie). Ohľadne ďalších kontrol si 
prečítajte návod k motoru. 

V PORIADKU  

Skontrolujte funkčnosť prípadného úsekového vypínača pre odpojenie 
elektrického napájania motora a prípadných pomocných obvodov (napr. 
ohrievačov). 

V PORIADKU  

Kontrola, či sa vo vnútri ventilátora nenachádzajú cudzie telesá V PORIADKU  

Skontrolujte, či nechýbajú niektoré určené skrutkové spoje V PORIADKU  

Skontrolujte utiahnutie skrutkových spojov - viď Tabuľka 12-1 
(obežného kolesa, blokov uloženia, prípadného náhonu). V PORIADKU  

Skontrolujte funkčnosť vzájomného blokovania na prístupových dverách 
miestnosti alebo dištančných bariér (ak sú potrebné). V PORIADKU  

Skontrolujte stav mazania ložísk (vrátane ložísk motora, ak sú určené na 
mazanie) V PORIADKU  

Skontrolujte vyrovnanie pružnej spojky (ak je súčasťou) - viď odsek 8.5 V PORIADKU  

Kontrola možnosti voľného otáčania všetkých otočných častí. V PORIADKU  

Skontrolujte smer otáčania ventilátora V PORIADKU  

Skontrolujte, či je k dispozícii núdzový postup pre prístup k ventilátoru V PORIADKU  

Preverte vyškolenie osôb V PORIADKU  

Dátum:  

Podpis:  
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12.3 Intervaly plánovanej (riadnej) údržby 
 
Odporúčané časové intervaly sú len orientačným údajom pre zákazníka, ktorý podľa konkrétneho použitia 
ich bude musieť korigovať podľa prevádzkových požiadaviek. 
 

Intervaly plánovanej (riadnej) údržby s ohľadom na stupeň náročnosti prevádzky 

 
Stupeň náročnosti 

Vysoký Stredný Nízky 

Pre všetky ventilátory 

1 
skontrolujte, či sú v úplnom poriadku všetky ochranné 
kryty a piktogramy. Viď odsek 1.3 a 6.2.1 1 mesiac 1 mesiac 1 mesiac 

2 

Skontrolujte správne utiahnutie všetkých skrutkových 
spojov (Tabuľka 12-1), hlavne v prípade cyklických 
teplotných gradientov 

1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 

3 
skontrolujte, či na obežnom kolese nie sú známky 
opotrebovania a korózie Viď odsek 6.2.2 a 6.2.3 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 

4 skontrolujte, či je obežné koleso čisté   1 mesiac 6 mesiacov 12 mesiacov 

5 
skontrolujte, či sa nevyskytujú nebezpečné vibrácie Viď 
tiež odsek 3.8.4 1 mesiac 6 mesiacov 12 mesiacov 

6 skontrolujte, či zariadenie nevydáva poruchový hluk 1 mesiac 6 mesiacov 12 mesiacov 

7 skontrolujte stav mazania ložísk motora Viď odsek 8.1 1 mesiac 6 mesiacov 12 mesiacov 

8 
skontrolujte elektrické parametre činnosti motora a 
nainštalovaných servomotorov 1 mesiac 6 mesiacov 12 mesiacov 

9 skontrolujte čistotu filtra 1 mesiac 6 mesiacov 12 mesiacov 

10 
skontrolujte, či je v úplnom poriadku nainštalované 
príslušenstvo 1 mesiac 6 mesiacov 12 mesiacov 

Ďalej pri ventilátoroch s remeňovým pohonom 

11 
skontrolujte napnutie a stav opotrebovania remeňov Viď 
odsek 8.4 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 

12 skontrolujte stav mazania ložísk V súlade s odsekom 8.1 viď štítok náhonu 

13 

skontrolujte teplotu ložiskových domcov. Po úvodnom 
zvýšení, spôsobenom zábehom, hodnota teploty musí 
zostať dlhodobo konštantná 

1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 

Ďalej pri ventilátoroch s pohonom prostredníctvom pružnej spojky 

14 skontrolujte vyrovnanie a mazanie spojky. Viď odsek 8.5 1 mesiac 6 mesiacov 12 mesiacov 
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12.4 Systém merania energetickej účinnosti 

Energetická účinnosť ventilátora podľa Smernice 2009/125/EU – Nariadenie EU 327/2011 je vypočítavaná 
vykonaním skúšky výkonnosti stroja podľa predpisu UNI EN ISO 5801. 

Záznam hodnôt sa vykonáva s ventilátorom v skúšobnej komore, na jej strane nasávania, podľa nižšie 
uvedenej schémy (inštalácia typu e – meranie so stenami trysiek v zmysle bodu 30 predpisu UNI EN ISO 
5801): 

 

 

 

POZNÁMKA: U ventilátorov série PFB-PFM (tzv. „plug flans“ s voľným obežným kolesom) je energetická 
účinnosť podľa Smernice 2009/125/ES vypočítaná so skriňou. 
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